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Περίληψη 

Ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, αποτέλεσμα της γενικότερης πολιτικής αποσταθεροποίησης 

των χωρών της Μέσης Ανατολής, και το προσφυγικό κύμα που τον ακολούθησε, αποτελούν 

τα τελευταία χρόνια θέμα συζητήσεων και διαπραγματεύσεων στην παγκόσμια κοινότητα. Η 

Ελλάδα ανήκει στα ευρωπαϊκά κράτη που δέχθηκαν το μεγαλύτερο αριθμό Σύρων 

προσφύγων, οι οποίοι και εξακολουθούν να διαμένουν εντός των συνόρων της. Στα πλαίσια 

της προσπάθειας ένταξης τους στον ευρωπαϊκό χώρο, έχουν συσταθεί εκπαιδευτικά 

προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά, τόσο από την αρμόδια αρχή του Υπουργείου 

Παιδείας, όσο και από ποικίλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Κανένα, όμως, από αυτά δεν 

αφορά το εκπαιδευτικό κοινό των ενήλικων προσφύγων. Tο κενό ή η ανάγκη που 

δημιουργείται ενέπνευσε, σε μεγάλο βαθμό, την ανάληψη της διερεύνησης στην παρούσα 

εργασία. 

Βασικός σκοπός της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των 

ενήλικων Σύρων προσφύγων, ώστε να γίνει εφικτή η παροχή προτάσεων για τη διαμόρφωση 

των κατάλληλων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων που θα ανταποκρίνονται στο σύνολο των 

αναγκών τους και θα τους εισάγουν αποτελεσματικά στη μαθησιακή διαδικασία. Η μέθοδος 

που επιλέχθηκε για την υλοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας ήταν η ποιοτική μέθοδος 

έρευνας και, συγκεκριμένα, επιχειρήθηκε ένας συνδυασμός της ερμηνευτικής 

φαινομενολογικής προσέγγισης του Paul Ricoeur και της βιογραφικής αφηγηματικής 

τεχνικής του Fritz Schütze. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση ημι-δομημένων 

συνεντεύξεων. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 4 ενήλικοι Σύροι πρόσφυγες, οι οποίοι 

διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η ερευνητική διαδικασία 

πραγματοποιήθηκε τους εαρινούς μήνες του 2017. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας, απαντώντας στους ερευνητικούς στόχους που τέθηκαν 

στην αρχή της, αναδεικνύουν: α) την ύπαρξη συνειδητών και ρητών εκπαιδευτικών αναγκών 

των προσφύγων, οι οποίες κατευθύνονται στα γνωστικά αντικείμενα της αγγλικής και 

ελληνικής γλώσσας, την ευρωπαϊκή λογοτεχνία και ιστορία και την επαγγελματική τους 

κατάρτιση, β) τη θετική πρόθεση τους για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, γ) τη 

σπουδαιότητα της έννοιας της «εκπαίδευσης» και της «εργασίας» για τη ζωή τους, και δ) τον 

κατακερματισμό του «εαυτού» τους και τη σύγχυση της «ταυτότητας» τους ως αποτέλεσμα 

των τραγικών συμβάντων που βίωσαν κατά τα τελευταία πέντε έτη. Προτείνεται, λοιπόν, η 

άμεση σύσταση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα ανταποκρίνονται στις παραπάνω 

εκπαιδευτικές ανάγκες, θα υιοθετούν τις αρχές της ανθρωπιστικής και κονστρουκτιβιστικής 

θεωρίας μάθησης, ενώ παράλληλα συνίσταται η δημιουργία ομάδων συμβουλευτικής που θα 

αποσκοπούν στην ψυχολογική ανάκαμψη των προσφύγων και την καθοδήγηση τους σε 

θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού. Συμπερασματικά, η εκπαίδευση των ενήλικων 

προσφύγων αποτελεί πρόκληση για τη «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Ενηλίκων» και δύναται 

να λειτουργήσει ως μέσο ενδυνάμωσης των προσφύγων που θα επηρεάσει την ομαλή ένταξή 

τους στο ευρωπαϊκό κοινωνικό περιβάλλον.   

 

Λέξεις-κλειδιά: εκπαίδευση ενηλίκων, προσφυγικό ζήτημα, εκπαιδευτικές ανάγκες, 

φαινομενολογία, βιογραφία 
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Abstract 

Syrian civil war, the result of the general political destabilization in Middle East countries, 

together with the subsequent spate of refugees, is a universal issue under persistent 

discussions during the past years. Greece is amongst the countries that received a large 

amount of refugees who are still living within its borders. As many attempts aim in the 

inclusion of these people, a variety of educational programs for young learners have been set 

up by the Greek Ministry of Education or by various Non-Governmental Organizations. 

Unfortunately, none of the aforementioned programs is addressed to adult refugees. The 

emergent void or need inspired, to a great extent, the research in the present Dissertation. 

The research’s main goal is to investigate the educational needs of Syrian adult 

refugees in order to offer useful recommendations for effective educational programs. The 

methodology selected for the research procedure was the qualitative research method. The 

collection and analysis of the findings rest on a combined application of Fritz’s Schütze’s 

biographical (narrative) and Paul’s Ricoeur’s phenomenological (interpretative) approaches. 

The sample consisted of four adult refugees who live in Thessaloniki and the research tool 

was the semi-structured interview. The research procedure took place during the spring 

months of 2017. 

 The Dissertation shows that a) refugees seek to participate in educational programs 

immediately, b) they are aware of their educational needs and they identify them in the 

subjects of learning Greek and English and the European history and literature, c) they desire 

to be trained according to their profession so as to be employed as soon as possible, and d) 

they recognize the importance of “education” and “employment” in their lives as well as the 

sense of disintegration they feel about their “self” and their “identity”. To sum up, the 

formation of the appropriate educational programs that will respond to refugees’ needs and 

adopt humanist and constructivist theoretical principles is regarded indispensable. Refugees 

also admit that they need to be appropriately guided in vocational issues and be 

psychologically supported through counseling groups. In conclusion, the education of adult 

refugees is considered a challenge for the “Intercultural Adult Education” and may be a 

crucial factor that will affect in their gradual integration in the European social environment.  

 

Keywords: adult education, refugees, educational needs, phenomenology, biography  
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Εισαγωγή 

Η πολιτική αποσταθεροποίηση των χωρών της Μέσης Ανατολής και το προσφυγικό κύμα 

που την ακολούθησε, αποτελούν τα τελευταία χρόνια παγκόσμιο θέμα συζήτησης και 

έντονων διαπραγματεύσεων. Δραματικό αποτέλεσμα της έκρυθμης κατάστασης στις χώρες 

αυτές είναι η βίαιη εγκατάλειψη τους από πολλά εκατομμύρια ανθρώπων. Ανάμεσα τους, 

χιλιάδες Σύροι πρόσφυγες που έχουν εγκατασταθεί στον ελλαδικό χώρο χωρίς να γνωρίζουν 

εάν και πότε θα συνεχίσουν την πορεία τους για την αναζήτηση νέας στέγης σε άλλα 

ευρωπαϊκά κράτη. Οι αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές και πολλές Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις, με το βλέμμα στραμμένο στην εκπαίδευση και απασχόληση των παιδιών, δεν 

έχουν υλοποιήσει ακόμη κάποιο εκπαιδευτικό ή επιμορφωτικό πρόγραμμα που να αφορά 

τους ενήλικες πρόσφυγες.  

Τα παραπάνω δεδομένα συνέβαλλαν στη δημιουργία της προβληματικής της 

συγκεκριμένης ερευνητικής μελέτης. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των 

εκπαιδευτικών αναγκών των ενήλικων Σύρων προσφύγων, ώστε να συνδράμει στη 

διαμόρφωση αποτελεσματικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Πέρα από τον βασικό σκοπό, η 

συγκεκριμένη ερευνητική μελέτη στοχεύει α. να αναδείξει μέσα από το λόγο των ίδιων των 

προσφύγων τον τρόπο με τον οποίο βίωσαν τη βίαιη εγκατάλειψη της χώρας τους και πώς 

ερμηνεύουν αυτήν την εμπειρία σε σχέση πάντα με τις νέες τους ανάγκες, β. να διερευνήσει 

και να αξιολογήσει τη σημασία της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του έως τώρα βίου τους 

καθώς και την πρόθεση συμμετοχής τους σε νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για την 

ικανοποίηση των νέων αναγκών τους, γ. να αναδείξει εκείνα τα γνωστικά αντικείμενα, με τη 

διδασκαλία των οποίων, θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για 

μία ομαλή ένταξη στα νέα δεδομένα της ζωής τους, και δ. να προσφέρει προτάσεις για τη 

διαμόρφωση ή τη βελτίωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες 

των ενήλικων εκπαιδευόμενων και αναδεικνύουν τις προσωπικότητες τους. 

Η ερευνητική μεθοδολογία που κρίνεται η καταλληλότερη, ώστε να ανταποκρίνεται 

στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης ερευνητικής μελέτης, είναι η ποιοτική μέθοδος 

έρευνας. Συγκεκριμένα, επιχειρείται ένας συνδυασμός της ερμηνευτικής φαινομενολογικής 

προσέγγισης του Γάλλου φιλοσόφου Paul Ricoeur και της βιογραφικής αφηγηματικής 

τεχνικής του Γερμανού φιλοσόφου και ερευνητή Fritz Schütze. Η συμβολή της ερμηνευτικής 

φαινομενολογίας του Ricoeur έγκειται τόσο στη διαδικασία της συλλογής των δεδομένων 

όσο και στην ανάλυση τους, ενώ οι προτάσεις του Schütze για την βιογραφική αφηγηματική 

συνέντευξη συνέβαλαν στη διαμόρφωση του οδηγού των συνεντεύξεων και στις συνθήκες 

διεξαγωγής τους. Μέσω του εν λόγω συνδυασμού σκιαγραφούνται οι βιογραφίες των 
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τεσσάρων Σύρων προσφύγων που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας, ερμηνεύεται ο τρόπος 

με τον οποίο βίωσαν την αναγκαστική απομάκρυνση  από τη χώρα τους, αναλύονται βασικές 

έννοιες για τη ζωή τους, όπως ο «εαυτός» και η «ταυτότητα» και αναδεικνύεται η σημασία 

των αξιών της «εκπαίδευσης» και της «εργασίας». Επιπλέον, αποτυπώνονται οι εκπαιδευτικές 

τους ανάγκες, όπως αυτές διαμορφώθηκαν πλέον και διαφαίνεται η πρόθεση τους για 

συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα.    

Αναφορικά με τη δομή που ακολουθεί η εργασία, στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται στον 

αναγνώστη πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα που εξελίχθηκαν κατά τη διάρκεια του 

εμφύλιου Συριακού πολέμου, με τη μορφή ενός χρονικού των σημαντικότερων συμβάντων. 

Επιπλέον, επιχειρείται η αποσαφήνιση της έννοιας του «πρόσφυγα» σε επίπεδο θεσμικό 

κοινωνικό και φιλοσοφικό, ενώ έπειτα παρουσιάζεται ο θεσμός της «φιλοξενίας» μέσα στον 

χρόνο, αλλά και μέσα από τις σκέψεις φιλοσόφων και μελετητών ως απαραίτητη προϋπόθεση 

για την αποδοχή κάθε «ξένου και διαφορετικού Άλλου». Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την 

έκθεση των σημαντικότερων προτάσεων και συστάσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς 

όλα τα κράτη-μέλη της που δέχθηκαν πρόσφυγες στο εσωτερικό των συνόρων τους και την 

αναφορά στις στάσεις των κρατών και των πολιτών τους μετά από αυτές. 

Το δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας αποσκοπεί στην ανάλυση της έννοιας της 

«ανάγκης» και όλων των προσεγγίσεων που δημιουργήθηκαν σχετικά με αυτή. 

Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι: ψυχολογική, ψυχο-κοινωνιολογική, πολιτιστική, 

οικονομική και δομολειτουργική προσέγγιση των εκπαιδευτικών αναγκών, με την τελευταία 

να αποτελεί την επιλογή για την ανάλυση των αναγκών που δημιουργήθηκαν στα υποκείμενα 

της παρούσας έρευνας. Έπειτα, αναλύεται η διαδικασία της διερεύνησης των εκπαιδευτικών 

αναγκών ως στάδιο βασικό και απαραίτητο για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων 

που απευθύνονται σε ενήλικες. Ακολουθεί η περιγραφή και η έκθεση αποτελεσμάτων 

συναφών με τη συγκεκριμένη ερευνών, τόσο από τον ελλαδικό χώρο, όσο και από αυτόν, 

χωρών του εξωτερικού. 

Το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους της εργασίας, διατρέχει 

χρονολογικά στο φιλοσοφικό ρεύμα της φαινομενολογίας. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι 

βασικότερες προσεγγίσεις της, της περιγραφικής φαινομενολογίας του Edmund Husserl, της 

οντολογικής ερμηνευτικής φαινομενολογίας του Martin Heidegger και της ερμηνευτικής 

φαινομενολογίας του Paul Ricoeur και αιτιολογείται η επιλογή της τελευταίας ως απαραίτητο 

εργαλείο για τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων της παρούσας μελέτης. Έπεται η 

ανάλυση της βιογραφικής τεχνικής ως θεωρητική και ερευνητική προσέγγιση στον χώρο των 

ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και συγκεκριμένα η βιογραφική αφηγηματική 
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πρόταση του Fritz Schütze, που στηρίζεται στη σημασία της αρνητικά βιωμένης εμπειρίας. Η 

ολοκλήρωση του κεφαλαίου επέρχεται με την περιγραφή των κοινών χαρακτηριστικών που 

εντοπίστηκαν μεταξύ της ερμηνευτικής φαινομενολογίας και της βιογραφικής αφηγηματικής 

τεχνικής, τη φιλοσοφία και τις προτάσεις των οποίων ασπάστηκε η ερευνητική διαδικασία.  

Το τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας αποτελούν το δεύτερο μέρος της και 

αφορούν την ίδια τη ερευνητική διαδικασία και τα αποτελέσματα της. Συγκεκριμένα, στο 

τέταρτο κεφάλαιο διατυπώνεται ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι που τέθηκαν από την αρχή 

της έρευνας. Επιπλέον, δίνονται πληροφορίες για τη σύνθεση του δείγματος της, το 

ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε, τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η 

ανάλυση των δεδομένων και τους προβληματισμούς και τα εμπόδια που προέκυψαν στην 

ερευνήτρια. Ακολουθεί το πέμπτο κεφάλαιο, στο οποίο αναλύεται ο λόγος των ατόμων του 

δείγματος, ακολουθώντας μία συγκεκριμένη σειρά. Αρχικά, παρουσιάζεται η έκθεση των 

συνθηκών της κάθε συνέντευξης, έπειτα η βιογραφία του υποκειμένου, ακολουθούν τα 

περιγραφικά και γλωσσικά σχόλια, όπως επίσης και τα θέματα που αναδύθηκαν μέσα από 

κάθε συνομιλία. Η ανάλυση ολοκληρώνεται με την παράθεση των γλωσσικών σχολίων. 

Το έκτο και τελευταίο κεφάλαιο της μελέτης επιχειρεί, αρχικά, να ερμηνεύσει τις 

εμπειρίες των προσφύγων όπως τις διηγήθηκαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, υπό το 

πρίσμα της ερμηνευτικής φαινομενολογίας. Έπειτα, ακολουθεί η ερμηνεία των αναδυόμενων 

θεμάτων που προέκυψαν και συγκεκριμένα της έννοιας του «χρόνου», του «εαυτού» και της 

«ταυτότητας», των αξιών της «εκπαίδευσης» και της «εργασίας» και της αποτύπωσης των 

εκπαιδευτικών αναγκών. Στη συνέχεια διατυπώνονται τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει 

η παρούσα εργασία μετά το πέρας της ερευνητικής διαδικασίας και της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης. Η μελέτη ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των περιοριστικών παραγόντων 

που συναντήθηκαν στην πορεία της και την παροχή προτάσεων για μελλοντικές διερευνήσεις.    
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Κεφάλαιο 1 

Το Συριακό προσφυγικό ζήτημα: δεδομένα, έννοιες και στάσεις 

 

1.1. Εισαγωγή 

Ο πόλεμος της Συρίας, οι προσφυγικές ροές που δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα αυτού και η 

εγκατάσταση των προσφύγων σε νέες χώρες είναι γεγονότα που έχουν απασχολήσει 

ιδιαιτέρως  την παγκόσμια κοινότητα τα τελευταία χρόνια. Σκοπός του πρώτου κεφαλαίου 

της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η παράθεση βασικών ιστορικών γεγονότων σχετικά 

με τον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας, η αποσαφήνιση της έννοιας του «πρόσφυγα» και της 

«φιλοξενίας», όπως αυτή διαμορφώνεται στη σύγχρονη εποχή και η παρουσίαση της 

πολιτικής στάσης των ευρωπαϊκών χωρών απέναντι στο προσφυγικό κύμα.   

Συγκεκριμένα, στις επόμενες παραγράφους δίνονται στον αναγνώστη πληροφορίες 

και στατιστικά δεδομένα σχετικά με τη ροή των προσφύγων προς χώρες της Μέσης 

Ανατολής και της Ευρώπης, ενώ έπειτα επιχειρείται μία ιστορική αναδρομή στο χρονικό του 

πολέμου. Ακολουθεί η εννοιολογική αποσαφήνιση του «πρόσφυγα» σε θεσμικό, κοινωνικό 

και φιλοσοφικό επίπεδο. Έπειτα, παρουσιάζεται ο θεσμός της «φιλοξενίας» ως 

χαρακτηριστικό των σύγχρονων πολυπολιτισμικών κοινωνιών και απαραίτητο στοιχείο για 

την αποδοχή των προσφύγων από αυτές. Το κεφάλαιο κλείνει με την ανάλυση των 

σημαντικότερων συστάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν το προσφυγικό ζήτημα 

και τονίζεται η αναγκαιότητα της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης των 

προσφύγων, ώστε να επέλθει η πλήρης ένταξη τους στη νέα πραγματικότητα. 

 

1.2. Το χρονικό του πολέμου στη Συρία 

Το προσφυγικό κύμα που δημιουργήθηκε τα τελευταία έξι χρόνια, λόγω της έκρυθμης 

κατάστασης στη Συρία και τα γειτονικά της κράτη, επηρέασε αρκετές χώρες της Ευρώπης, 

ανάμεσα τους και την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Αμνηστίας (2016), 

πάνω από 8.000.000 άνθρωποι έχουν εκκενώσει περιοχές της Συρίας, εκ των οποίων οι 

1.123.0001 έχουν περάσει με οποιοδήποτε τρόπο τα ευρωπαϊκά σύνορα. Τα μεγαλύτερα 

ποσοστά των προσφύγων έχουν βρει καταφύγιο σε γειτονικά κράτη, με την Τουρκία να έχει 

δεχτεί τον υψηλότερο αριθμό προσφύγων που ανέρχεται στο 2.300.000 ανθρώπους. Ο 

απολογισμός των θυμάτων, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που δημοσιεύθηκαν το 2016 

από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. σε συνεργασία με τη Διεθνή Αμνηστία, ανέρχεται 

                                                           
1 Τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. σε συνεργασία με τη Διεθνή Αμνηστία 

ήταν το 2016. Ο αριθμός αυτός ενδεχομένως έχει αυξηθεί.    
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στους 465.000 ανθρώπους, ενώ πάνω από 11.500 άτομα έχασαν τη ζωή τους στα νερά της 

Μεσογείου, στην προσπάθεια τους να φτάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. 

Πέρα, όμως, από τους ανθρώπους που εγκατέλειψαν την πατρίδα τους, πολλοί είναι 

εκείνοι που παραμένουν εντός της Συρίας, γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να 

υποστηρίξουν το «ταξίδι» της διαφυγής (Dorman, 2014). Υπολογίζεται,2 ότι περίπου 

8.000.000 άνθρωποι βρίσκονται στη Συρία και το 85% εξ’ αυτών διαβιούν στα όρια της 

εξαθλίωσης. Υπάρχει έλλειψη φαγητού, πόσιμου νερού και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Οι δομές του κράτους, όπως είναι φυσικό, δε λειτουργούν ομαλώς και ως αποτέλεσμα και οι 

εκπαιδευτικοί οργανισμοί3. Έως και σήμερα, χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν τα σπίτια 

τους επιδιώκοντας αρχικά, να επιβιώσουν και δευτερευόντως, αναζητώντας μία ευκαιρία να 

ζήσουν, αυτοί και τα παιδιά τους, σε καλύτερες συνθήκες.  

Η κατάσταση στη Συρία άρχισε να επιδεινώνεται από το 2005 και έφτασε στο 

αποκορύφωμα της την άνοιξη του 2011. Παράγοντες που συνετέλεσαν στην εξέγερση του 

λαού, ήταν το εύθραυστο κοσμικό κράτος που δημιουργήθηκε λόγω του πολιτικού 

καθεστώτος, προκαλώντας έντονες οικονομικές και ταξικές διαφορές μεταξύ των πολιτών, 

θρησκευτικοί παράγοντες, όπως επίσης και η ανάκληση των περισσοτέρων δικαιωμάτων που 

είχαν κατοχυρωθεί για τους πολίτες κατά τα προηγούμενα χρόνια (Grilsinan, 2015). Η 

ασφυκτική κατάσταση, αποτέλεσμα του εμφύλιου και του θρησκευτικού πολέμου, έσπειρε 

τον τρόμο σε ολόκληρη τη χώρα με αποτέλεσμα οι κάτοικοι της να την εγκαταλείψουν 

σωρηδόν και να μεταβούν ως πρόσφυγες σε γειτονικά και ομόθρησκα κράτη, όπως ο 

Λίβανος, η Ιορδανία και το Ιράκ ή σε χώρες της Ευρώπης, με πρώτο σταθμό κυρίως την 

Ελλάδα (Abu – Nasr, Nereim&Almashabi, 2015). 

Εάν θέλουμε να παρουσιάσουμε περιληπτικά τα γεγονότα που συνθέτουν το χρονικό 

του πολέμου στη Συρία4, αξίζει να σταθούμε στις παρακάτω ημερομηνίες –σταθμούς: 

 2000-2005: Το 2000 ο Μπασάρ αλ Άσαντ, γιος του μέχρι τότε προέδρου της Συρίας 

Χαβέζ αλ Άσαντ, αναλαμβάνει τα ηνία στην εξουσία της χώρας. Η πενταετία που 

ακολουθεί είναι μία περίοδος ευημερίας, καθώς υπάρχει εκσυγχρονισμός στον οικονομικό 

και επιχειρηματικό τομέα της Συρίας, παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες για χρήση 

του Διαδικτύου και ενισχύονται τα δικαιώματα τους, κυρίως των γυναικών, παρά το 

                                                           
2 Με βάση και πάλι τα στοιχεία του 2016 (βλ. Υπ.1). 
3 1.750.000 παιδιά έχουν εγκαταλείψει μόνο για το έτος 2016 το σχολείο. Τα στοιχεία ανακτήθηκαν από έρευνα 

της Unicef που δημοσιεύθηκε το Μάρτιο του 2017. 
4 Τα γεγονότα που παρουσιάζονται προέκυψαν από τη συγκέντρωση άρθρων που εκδόθηκαν στο διεθνή (The 

guardian, The New York Times, The Atlantic, The Independent) και ελληνικό τύπο (Η Εφημερίδα των 

Συντακτών, Ιστολόγιο Η. Κουσκουβέλη) και δημοσιεύματα τηλεοπτικών σταθμών (BBC, Al Jazeera, CNN, 

Syrian Chanel 4) και αναγράφονται στη βιβλιογραφία.  
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μοναρχικό πολίτευμα. Για τους λόγους αυτούς η χρονική αυτή περίοδος έχει μείνει 

γνωστή ως «Άνοιξη της Δαμασκού».  

 2006-2009: Μετά την εμπλοκή της Συρίας στον πόλεμου του Λίβανου με το Ισραήλ, η 

κατάσταση στη χώρα αλλάζει. Κράτη της Ευρώπης και της Αμερικής κρατούν 

επιφυλακτική στάση απέναντι στον πρόεδρο Άσαντ μετά την εμφανή υποστήριξη του 

υπέρ της Χεζμπολάχ. Τα περισσότερα δικαιώματα των πολιτών ανακαλούνται και 

αυξάνονται οι συλλήψεις των πολιτικών κρατουμένων. 

 Φεβρουάριος 2011: Ειρηνικές διαδηλώσεις ξεκινούν από τους Σύρους πολίτες με αίτημα 

την παύση της «έκτακτης ανάγκης», στην οποία είχε τεθεί η χώρα από το 1963 και 

παροχή των δικαιωμάτων που ανακλήθηκαν. 

 06/03/2011: Μία ομάδα εφήβων συλλαμβάνεται από το Συριακό στρατό την ώρα που 

γράφει σε τοίχους της πόλης Νταράα συνθήματα κατά του καθεστώτος Άσαντ. Οι μισοί 

από αυτούς εκτελούνται επί τόπου και οι υπόλοιποι καταλήγουν μετά από μέρες 

βασανιστηρίων στις φυλακές. 

 15/03/2011: Οι διαδηλώσεις πολιτών αυξάνονται ως απάντηση στη δολοφονία των 

εφήβων, αλλά καταστέλλονται βίαια από το στρατό. Ο αριθμός των νεκρών σε μία μόνο 

μέρα είναι 21 άτομα. 

 17/07/2011: Ιδρύεται ο «Ελεύθερος Συριακός Στρατός» με στόχο την απομάκρυνση του 

προέδρου Άσαντ. Οι ένοπλες, πλέον, διαμάχες εξαπλώνονται και σε άλλες περιοχές της 

Συρίας. 

 21/08/2013: Μετά από δύο χρόνια εμφυλίου πολέμου και ενώ η χώρα ήδη θρηνεί χιλιάδες 

νεκρούς, σε μία συμπλοκή μεταξύ του Συριακού Στρατού και του «Ελεύθερου Συριακού 

Στρατού» γίνεται χρήση χημικού αερίου που σκοτώνει πάνω από 2.000 άτομα. Από 

εκείνο το σημείο ξεκινά η «μεγάλη έξοδος» των Σύρων πολιτών. 

 2014-2017: Φτάνοντας στο σήμερα, το σκηνικό πολέμου στη Συρία δεν έχει αλλάξει 

παρά την προσπάθεια Διεθνών Οργανισμών για λήξη των εχθροπραξιών. Ο μισός 

πληθυσμός της χώρας βρίσκεται εκτός των συνόρων της. 

Κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, πολλές χώρες παγκοσμίως πήραν θέση απέναντι 

στα όσα συνέβησαν και εξακολουθούν να συμβαίνουν στην εμπόλεμη ζώνη της Συρίας. 

Ωστόσο, η εις βάθος περιγραφή των γεγονότων που έφεραν τη Συρία και τους κατοίκους της 

στη δεινή θέση που βρίσκονται σήμερα, δεν αποτελεί στόχο της παρούσας ερευνητικής 

μελέτης. Επιπλέον, η φύση της έρευνας δεν επιτάσσει την πολιτική ανάλυση των συμβάντων 

αλλά εστιάζει στα αποτελέσματα τους, στη προσφυγική ροή, δηλαδή, που δημιουργήθηκε. Η 
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απλή παράθεση των όσων συνέβησαν κρίθηκε απαραίτητη για την κατανόηση 

αποσπασμάτων των συνεντεύξεων της έρευνας. Άλλωστε, η αναζήτηση των υπευθύνων για 

τον πόλεμο της Συρίας δεν μπορεί να αποτελέσει προτεραιότητα, όταν ο αριθμός των 

θυμάτων αυξάνεται και οι πολιτείες αδυνατούν να παρέχουν στους πρόσφυγες τα βασικά 

αγαθά (Κουσκουβέλης, 2015). 

 

1.3. Προσεγγίζοντας τον «πρόσφυγα» θεσμικά, κοινωνικά και φιλοσοφικά 

Η έννοια του «πρόσφυγα» δύναται να αποσαφηνιστεί μέσα σε δύο διαφορετικά πλαίσια: το 

θεσμικό και το κοινωνικο-φιλοσοφικό. Από τη μία, ο πρόσφυγας παρουσιάζεται ως νομικό 

πρόσωπο με συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις, ενώ από την άλλη ως κοινωνικό ον, 

το οποίο σκέφτεται και δρα σε ένα νέο κοινωνικό περίγυρο. Για το λόγο αυτό, στο κεφάλαιο 

αυτό επιχειρείται η αποσαφήνιση του πρόσφυγα και στα δύο προαναφερθέντα πλαίσια. 

 

1.3.1. Θεσμικό πλαίσιο 

Η διαδικασία εφαρμογής ενός διεθνούς νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των 

προσφύγων ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα και κορυφώθηκε στις 28 Ιουλίου 19515, όταν 

η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών όρισε με τη Σύμβαση της Γενεύης το «Καθεστώς 

των Προσφύγων». Στη συγκεκριμένη Σύμβαση καθορίζεται ακριβώς ποιο άτομο θεωρείται 

πρόσφυγας, το είδος της νομικής προστασίας που δικαιούται από τη χώρα υποδοχής καθώς τα 

γενικότερα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Ξεκαθαρίζεται, μάλιστα, ότι συγκεκριμένες 

ομάδες ανθρώπων, όπως οι τρομοκράτες, δεν δικαιούνται προσφυγικής ιδιότητας και κατ’ 

επέκταση αίτησης ασύλου. 

Η Σύμβαση αναθεωρήθηκε κατόπιν εντολής της Ύπατης Αρμοστείας  με το 

Πρωτόκολλο του 1967, καθώς η πρώτη Σύμβαση περιοριζόταν στους Ευρωπαίους πολίτες 

του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά το 1967, η εντολή για παροχή προστασίας και ασύλου 

διευρύνθηκε σε όλους τους πολίτες του κόσμου, εφόσον το πρόβλημα της μετακίνησης 

εκτοπισμένων πληθυσμών εξαπλωνόταν παγκοσμίως. Συνολικά, 140 χώρες, μεταξύ τους και 

η Ελλάδα, έχουν υπογράψει τα κείμενα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και έχουν 

δεσμευτεί να τηρούν τις οδηγίες του. Παρόλα αυτά, η μορφή και το επίπεδο μετανάστευσης 

έχουν αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να διατυπώνονται αμφιβολίες 

για τη σημασία και τη δυνατότητα εφαρμογής της Σύμβασης (Σπαθανά, 2003). 

                                                           
5 Η Σύμβαση της Γενεύης για τις Διαδικασίες και τα Κριτήρια Καθορισμού του Καθεστώτος των Προσφύγων 

τέθηκε σε ισχύ τρία χρόνια αργότερα, το 1954. 
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Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο για τις Διαδικασίες και τα Κριτήρια Καθορισμού του 

Καθεστώτος των Προσφύγων (1979: 7), «πρόσφυγας είναι το πρόσωπο που συνεπεία 

γεγονότων και δεδικαιολογημένου φόβου διώξεως ευρίσκεται εκτός της χώρας της οποίας 

έχει την υπηκοότητα». Στο συγκεκριμένο ορισμό, η φράση «δεδικαιολογημένος φόβος» 

αποτελεί αμφιλεγόμενη έννοια καθώς δεν έχει οριστεί επαρκώς. Το μόνο που διευκρινίζεται 

στο Εγχειρίδιο (1979: 16) είναι ότι ο φόβος αποτελεί μία «ενδιάθετη και υποκειμενική 

κατάσταση» γι αυτό, άλλωστε, η αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα απαιτεί αρχικά 

μία αξιολόγηση των ισχυρισμών του αιτούντος, παρά μία κρίση για την κατάσταση που 

επικρατεί στη χώρα προέλευσης του. Στον ορισμό του φόβου προστίθεται και ο 

«δεδικαιολογημένος», που σημαίνει ότι ο φόβος του ατόμου πρέπει να βασίζεται και σε 

αντικειμενικά δεδομένα. Συνεπώς, ο όρος «δεδικαιολογημένος φόβος» περιέχει ένα 

αντικειμενικό και ένα υποκειμενικό στοιχείο και προκειμένου να εξακριβωθεί η ύπαρξη του 

θα πρέπει να εκτιμηθούν και τα δύο. 

 Για τη διασφάλιση της τήρησης των υποκειμενικών παραγόντων είναι απαραίτητη η 

εκτίμηση της αξιοπιστίας και η εξέταση της σωματικής και ψυχικής υγείας του ατόμου, ενώ 

για τις αντικειμενικές συνθήκες, οι αρμόδιες αρχές που καλούνται να αναγνωρίσουν το 

καθεστώς του πρόσφυγα οφείλουν να διερευνήσουν τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα 

προέλευσης του (ΦΕΚ 51/Α/3-4-2016). Έχει θεσπιστεί μάλιστα, από τη Σύμβαση της 

Γενεύης, ειδική μεταχείριση για τις περιπτώσεις μετακίνησης ολόκληρων ομάδων. Στις 

περιπτώσεις αυτές γίνεται χρήση της αποκαλούμενης «ομαδικής αναγνώρισης» καθεστώτος 

του πρόσφυγα, όπου κάθε μέλος της ομάδας θεωρείται «prima facie»6 πρόσφυγας. 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι δεν υπάρχει παγκόσμια αποδεκτός ορισμός 

της «δίωξης» και όσες προσπάθειες έγιναν για τη διατύπωση του είχαν περιορισμένη επιτυχία 

(Σπαθανά, 2003). Από το άρθρο 33 της Σύμβασης του 1951 μπορεί να συναχθεί ότι η απειλή 

κατά της ζωής ή της ελευθερίας για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών 

πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα πρέπει να θεωρείται πάντοτε ως 

δίωξη. Στους παραπάνω λόγους, προστίθενται οι πολεμικές εχθροπραξίες και η εκδήλωση 

ακραίων φυσικών καταστροφών που εξαναγκάζουν μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες για 

μετακίνηση. 

 Αυτός ακριβώς ο εξαναγκασμός, η άμεση επιβολή εγκατάλειψης της χώρας 

καταγωγής και διαμονής, είναι που διαχωρίζει τον «πρόσφυγα» από τον «μετανάστη». 

                                                           
6 Prima facie refugees χαρακτηρίζονται οι εκ πρώτης όψεως πρόσφυγες στους οποίους το καθεστώς του 

πρόσφυγα δεν εφαρμόζεται ατομικά, όπως ορίστηκε στη Σύμβαση της Γενεύης, αλλά ομαδικά. Αυτό, βέβαια, 

δεν τους αποκλείει από το δικαίωμα αίτησης προσωπικής αίτησης ασύλου και εφαρμογής του καθεστώτος 

(Κωνσταντινίδου, 2014). 
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Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο για τις Διαδικασίες και τα Κριτήρια Καθορισμού του Καθεστώτος 

των Προσφύγων (1979: 23)  «μετανάστης είναι το πρόσωπο που εγκαταλείπει οικειοθελώς τη 

χώρα του με σκοπό να εγκατασταθεί αλλού. Εάν ωθείται αποκλειστικά από οικονομικά 

κίνητρα, τότε θεωρείται οικονομικός μετανάστης». Η διάκριση, ωστόσο, ανάμεσα στον 

οικονομικό μετανάστη και τον πρόσφυγα γίνεται μερικές φορές ασαφής, καθώς τα 

οικονομικά κίνητρα που ωθούν ένα άτομο στη μετανάστευση μπορεί να ελλοχεύουν 

βαθύτερα αίτια, τα οποία αρνείται να παραδεχτεί και παρουσιάζει τον εαυτό του ως 

πρόσφυγα. Σε κάθε περίπτωση, από η στιγμή που σε ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων 

αναγνωριστεί το προσφυγικό καθεστώς, χαίρει ορισμένων δικαιωμάτων και έχει 

συγκεκριμένες υποχρεώσεις. 

Τα δικαιώματα των προσφύγων, όπως αυτά αναγράφονται στην Υπηρεσία Ασύλου 

του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής σύμφωνα με το νόμο 4251/2014, είναι τα εξής: 

1. Απαγορεύεται η απέλαση από τη χώρα μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση της αίτησης. 

2. Ελεύθερη κυκλοφορία σε κάθε περιοχή της χώρας. 

3. Αίτηση για στέγαση από οποιοδήποτε Κέντρο Φιλοξενίας (Κρατικό ή μέσω κάποιας Μη 

Κυβερνητικής Οργάνωσης). 

4. Δικαίωμα εργασίας υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η ελληνική νομοθεσία. 

5. Δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. 

6. Τα τέκνα των ενήλικων προσφύγων έχουν πρόσβαση στη δωρεάν δημόσια εκπαίδευση. 

7. Οι ενήλικοι πρόσφυγες έχουν πρόσβαση σε επαγγελματική κατάρτιση. 

8. Ως αιτών διεθνούς προστασίας δεν παρέχεται το δικαίωμα μετακίνησης εκτός των 

ελληνικών συνόρων. 

9. Δεν παρέχεται το δικαίωμα μετακίνησης συγγενικών ή φιλικών προσώπων από τη χώρα 

καταγωγής προς την Ελλάδα. 

Με βάση τον ίδιο νόμο, οι υποχρεώσεις των προσφύγων προς το ελληνικό κράτος και 

τις ελληνικές αρχές είναι: 

1. Παραμονή στην Ελλάδα μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης της αίτησης 

ασύλου. 

2. Συνεργασία με τις ελληνικές αρχές για κάθε θέμα σχετικό με την αίτηση ασύλου και 

εξακρίβωση των στοιχείων της ταυτότητας. 

3. Ενημέρωση της Υπηρεσίας Ασύλου σχετικά με τη διεύθυνση κατοικίας και τα προσωπικά 

στοιχεία επικοινωνίας. 

4. Δήλωση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης. 
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5. Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις κατά τη στέγαση σε Κέντρο Φιλοξενίας ή οποιοδήποτε 

άλλο χώρο. 

6. Σεβασμός των νόμων και των κανονισμών του Ελληνικού Κράτους.  

Είναι σαφές, λοιπόν, ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των προσφύγων προς τα 

κράτη υποδοχής έχουν ξεκαθαριστεί με τη Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1968 

και έχουν υποστεί τις κατάλληλες τροποποιήσεις με βάση το συνταγματικό δίκαιο κάθε 

κράτους. Παρόλα αυτά, οι διαδικασίες καταγραφής των προσφύγων και αίτησης ασύλου 

έχουν καθυστερήσει δραματικά με αποτέλεσμα την επιμήκυνση της παραμονής τους στην 

Ελλάδα. Για το γεγονός αυτό, βέβαια, οι ευθύνες δε βαρύνουν μόνο το ελληνικό κράτος αλλά 

είναι απόρροια ενός συνόλου παραγόντων και Ευρωπαϊκών πολιτικών, οι οποίες αναλύονται 

σε επόμενο κεφάλαιο7. 

 

1.3.2. Κοινωνικο-φιλοσοφικό πλαίσιο 

Η έννοια του «πρόσφυγα», σε ό,τι αφορά το θεσμικό της πλαίσιο, παρουσιάζει μία πιο 

ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση με την ανάλυση της σε κοινωνικό και φιλοσοφικό επίπεδο. Με 

αφορμή το επίκαιρο συριακό προσφυγικό κύμα, πολλά άτομα από το χώρο της φιλοσοφίας 

και των κοινωνικών επιστημών έχουν εκφράσει τους προβληματισμούς τους αναφορικά με το 

χρέος των κρατών αλλά και των ίδιων των πολιτών απέναντι στους πρόσφυγες. Επιπλέον, 

διερωτώνται τι σημαίνει για το ίδιο το άτομο η εγκατάλειψη της χώρας του, η απώλεια της 

οικείας του, των συγγενικών και φιλικών προσώπων του και τελικά η ενδεχόμενη απώλεια 

της ίδιας της ταυτότητας του. Παρακάτω, παρουσιάζονται σκέψεις ανθρώπων που 

προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τον ορισμό του πρόσφυγα πέρα από το θεσμικό πλαίσιο. 

Την περίοδο αυτή η ανθρωπότητα βιώνει μία από τις μεγαλύτερες προσφυγικές ροές 

μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς εξήντα εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως 

θεωρούνται πρόσφυγες (Esses, Sutter & Medianu, 2016). Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει 

απαραίτητα ότι οι κάτοικοι των χωρών που δέχονται ή αναγκάζονται να δέχονται πρόσφυγες, 

τους αντιμετωπίζουν με συμπονετικά και φιλικά συναισθήματα. Κρούσματα βίας και 

ρατσισμού εκδηλώνονται καθημερινά, ασχέτως με το εάν γίνονται γνωστά στο ευρύ κοινό ή 

όχι. Ο λόγος για τις παραπάνω ακραίες εκδηλώσεις είναι το κενό που υπάρχει στις 

νομοθεσίες και τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο οι πολίτες τείνουν να 

εκμεταλλεύονται (Smieszek, 2016). Η αρνητική στάση προς τους πρόσφυγες, ενδεχομένως, 

να οφείλεται στην ψευδαίσθηση του δυτικού υποκειμένου ότι οι πρόσφυγες είναι λιγότερο 

                                                           
7 Συγκεκριμένα στο Υποκεφάλαιο 1.5.: «Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: συστάσεις, στάσεις και όραμα». 
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άνθρωποι από ότι το ίδιο. Η πεποίθηση αυτή οδηγεί αναπόφευκτα είτε σε μία παθητική 

στάση, χωρίς ουδεμία πρόθεση για βοήθεια, είτε σε βιαιοπραγίες ή φραστικές επιθέσεις 

απέναντι τους (Esses, et.al., 2016). Όταν όμως οι πολιτείες συνειδητοποιήσουν την τάση των 

πολιτών για απανθρώπιση των ξένων και επικίνδυνων προσφύγων, ποιο είναι το χρέος τους 

για την υπεράσπιση και προστασία τους;  

Σύμφωνα με τον Bader (2005), το γεγονός της μετανάστευσης8, παρόλο που έχει 

μελετηθεί ιδιαίτερα από ιστορικούς και νομικούς στην προσπάθεια τους να θεσμοθετήσουν 

ένα πλαίσιο, έχει αρχίσει να αποτελεί αντικείμενο μελέτης φιλοσόφων και κοινωνικών 

επιστημόνων μόλις τα τελευταία τριάντα χρόνια, διαμορφώνοντας σταδιακά τον όρο «ηθική 

της μετανάστευσης». Αυτή η ηθική προστάζει τις πολιτείες να καλλιεργήσουν ή να 

ενδυναμώσουν τον ενδιαφέρον των μελών τους προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες 

(Linden, 2004). Αυτό συμβαίνει, διότι οι κυβερνήσεις του 20ου και 21ου αιώνα οφείλουν να 

προβληματιστούν για το εάν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου οι κάτοικοι τους 

να μην αναγκάζονται να τις εγκαταλείπουν. Εάν, παρόλα αυτά, ωθούνται στη μετανάστευση 

και οι κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής τελικά δεχθούν μετανάστες και πρόσφυγες, 

ασχολούνται μόνο με τη νομιμοποίηση τους ή ενδιαφέρονται για την οικονομική, πολιτισμική 

και κοινωνική ένταξη τους; Κατά τον Bader (2005), ένας κόσμος που παλεύει να είναι 

δημοκρατικός, δεν μπορεί να κλείνει τα σύνορα και να οχυρώνει πρόσφυγες μέσα σε αυτά. Η 

στάση αυτή αποξενώνει, τελικά, όχι μόνο τους ανθρώπους μεταξύ τους, σπέρνοντας διχόνοιες 

και αντιπαλότητες, αλλά αλλοιώνει και τη σχέση των πολιτών με τις πολιτείες στις οποίες 

ανήκουν.  

Σε όλες τις ιστορικές εποχές οι άνθρωποι συνήθισαν να ζουν σε οργανωμένες 

κοινωνικές δομές, να αποτελούν μέρος τους και να αναπτύσσουν δεσμούς με τα υπόλοιπα 

μέλη της. Μέσα στο πλαίσιο της διαβίωσης τους σε τέτοιου τύπου δομές, έμαθαν να σέβονται 

το νομοθετικό πλαίσιο και να συμβάλλουν στην προσπάθεια για ευημερία του τόπου. 

Αναπτύσσουν, λοιπόν, ένα είδους δεσμού με την πολιτεία, ο οποίος σε περίπτωση πολέμου 

και διωγμού παύει να υφίσταται, ενδεχομένως και οριστικά. Επομένως, είναι χρέος των 

κοινωνιών να αναγνωρίσουν τις επιπτώσεις που επιφέρει η λήξη της σχέσης των προσφύγων 

με την πατρίδα τους και να τους ενσωματώσουν ως ισότιμους πολίτες που έχουν το δικαίωμα 

να συνεχίσουν την πορεία του βίου τους σε νέες χώρες (Dummet, 2001). Δεν είναι δυνατόν ο 

όρος του πρόσφυγα να συνδέεται άκριτα με αυτόν του παράνομου μετανάστη, αυτού που 

αδίκως αιτείται άσυλο και επιθυμεί να διαβιώσει σε μία χώρα εκμεταλλευόμενος την 

                                                           
8 «Είτε γίνεται με τη θέληση του ατόμου, άρα οικονομική μετανάστευση, είτε αναγκαστικά υπό το καθεστώς του 

πρόσφυγα» (Bader, 2005: 332). 
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κατάσταση του (Hayter, 2004). Υπό το σκεπτικό αυτό, οι πρόσφυγες γίνονται ο εύκολος 

στόχος και καταλήγουν να είναι υπαίτιοι για όλες τις παράνομες πράξεις στις περιοχές που 

διαμένουν. 

Περνώντας από το χρέος των πολιτειών στη στάση των ίδιων των πολιτών, αξίζει να 

αναφερθεί ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός των προσφύγων που εισρέουν σε ευρωπαϊκά κράτη, 

τόσο αυξάνεται και ο αριθμός των ατόμων που διατηρούν επιφυλακτική ή, ακόμη χειρότερα, 

ρατσιστική στάση απέναντι τους (Dummet, 2001). Δεν επιτρέπουν εύκολα στους εαυτούς 

τους να προσεγγίσουν τον «Άλλο», να προσπαθήσουν να τον γνωρίσουν και σταδιακά να τον 

αποδεχτούν. Ίσως, εάν οι άνθρωποι είχαν φτάσει στο σημείο να λειτουργούν ως ανεξάρτητα 

όντα, ανεπηρέαστα από προκαταλήψεις, να σέβονται τις επιλογές τους και αναγνωρίζουν τα 

ανθρώπινα χαρακτηριστικά τους, να μην έμειναν στη διαδικασία ρατσιστικών σκέψεων και 

στάσεων. (Kant, 1788). Αντιλαμβανόμενοι τη δική τους μοναδικότητα θα μπορούσαν να 

αποδεχτούν και τη μοναδικότητα του διπλανού, αλλά «ξένου» (Bader, 2005). Εάν δεν υπήρχε 

αυτή η έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου να συγχωρήσει και να ζητήσει συγχώρεση,  δε θα 

μπορούσαν να δικαιολογηθούν τόσα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας (Derrida, 2001) και 

τόση ανοχή από την πλευρά των ανθρώπων απέναντι σε αυτά. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Derrida (2001: 32), «η ίδια η δυνατότητα του ανθρώπου να ζητήσει συγχώρεση 

είναι αυτή που, παράλληλα, του δίνει το δικαίωμα να προβαίνει σε βίαιες και εχθρικές 

πράξεις κατά των συνανθρώπων του». 

Οι μεγαλύτερες αλλαγές, όμως, δε συμβαίνουν στις κοινωνίες που δέχονται 

πρόσφυγες και στους πολίτες τους, αλλά στα άτομα που αναγκάζονται να γίνουν 

πρωταγωνιστές της αναγκαστικής και βίαιης δίωξης, στους ίδιους τους πρόσφυγες. Η Hayter 

(2004), στην προσπάθεια της να κατανοήσει τις αλλαγές που συμβαίνουν σε ένα άτομο όταν 

γίνεται πρόσφυγας, καταλήγει ότι το σημαντικότερο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί 

είναι το αίσθημα της ξαφνικής απώλειας. Δεν αναφέρεται, βέβαια, μόνο στην απώλεια των 

υλικών πραγμάτων αλλά κυρίως στην απώλεια ατόμων που θα μπορούσαν να τους 

υποστηρίξουν στην πιο ευάλωτη στιγμή τους. Η απώλεια του σπιτιού που σημαίνει την 

απώλεια της οικειότητας με την καθημερινή ζωή, η στέρηση του επαγγέλματος που επιφέρει 

τη μείωση της αυτοπεποίθησης, η αλλαγή της γλώσσας επικοινωνίας που σημαίνει μεταβολή 

στη φυσικότητα των αντιδράσεων και την απλότητα των χειρονομιών και ο θάνατος 

συγγενικών και φιλικών προσώπων που μεταφράζεται ως διάρρηξη της ιδιωτικής ζωής 

(Arendt, 1943), είναι λίγα μόνο στοιχεία που συνθέτουν το προφίλ ενός πρόσφυγα. Η Arendt 

(2015: 32) καταλήγει πως όταν ένα άτομο αναγκάζεται να βρεθεί στη δεινή θέση του 

πρόσφυγα «βιώνει την απόλυτη ταπείνωση, τον εξευτελισμό ης ανθρώπινης υπόστασης του, 
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το οριακό εκείνο σημείο της σχέσης μεταξύ τεχνικού και πραγματικού στη μετάβαση από 

εχθρικός αλλοδαπός σε αυριανός πολίτης». 

Ως επακόλουθο των προαναφερθέντων, το άτομο αρχίζει να ξεχνά σταδιακά ποιος 

ήταν πριν εγκαταλείψει το σπίτι του, τη χώρα του, τη ζωή του. Χάνει το κοινωνικό του 

προφίλ, την επαγγελματική του ιδιότητα και αρχίζει να θέτει ερωτήματα για την ταυτότητα 

του (Hayter, 2004). Όπως είναι λογικό, τα αίσθημα της ανασφάλειας και της στέρησης της 

ελευθερίας οδηγεί στη μείωση ή την απώλεια της αξιοπρέπειας του. Είναι, άλλωστε, πολύ 

οδυνηρό για ένα υποκείμενο να νοιώθει, μαζί με τα υπόλοιπα είδη απώλειας, την έλλειψη της 

υπηκοότητας. Το αίσθημα της προστατευτικότητας και τα νομικά δικαιώματα που ενέχει η 

έννοια της υπηκοότητας, κάνει το υποκείμενο να νοιώθει, μετά τη στέρηση της, αβοήθητο και 

ευάλωτο (Dummet, 2001).  

Τα παραπάνω αρνητικά αισθήματα σχετικά με τη σωματική και ψυχική υγεία των 

προσφύγων ενισχύονται λόγω των συνθηκών διαβίωσης τους στα κράτη υποδοχής. Οι ειδικοί 

χώροι φιλοξενίας λειτουργούν ως «φυλακές», καθώς δεν υπάρχει μέριμνα για τη δημιουργική 

απασχόληση των ατόμων που διαμένουν εκεί όπως επίσης και για η σωματική τους ευεξία 

(Christiano, 2016). Επιπλέον, δεν είναι εύκολο να κινούνται σε χώρους εκτός των ορίων των 

συγκεκριμένων δομών προκειμένου να μην εκτίθενται σε ρατσιστικές απειλές ή επιθέσεις 

(Hayter, 2004), γεγονός που συμβάλλει στο αίσθημα εγκλεισμού που νοιώθουν. Εάν στα 

παραπάνω, προσθέσουμε και τη μοναξιά που ένα άτομο μπορεί να βιώνει στην περίπτωση 

που μετακινήθηκε χωρίς δικά του πρόσωπα ή αυτά δεν κατάφεραν να φτάσουν μαζί του σε 

κάποια χώρα, αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία των ατόμων ακόμη και για να βρουν τη 

δύναμη να συνεχίσουν τη ζωή τους. 

Εάν θέλουμε να δώσουμε ένα τόνο υπερβολής στα πράγματα, θα λέγαμε ότι ακόμη 

«και οι δούλοι της αρχαίας Αθήνας είχαν περισσότερα δικαιώματα από τους σημερινούς 

πρόσφυγες» (Δουζίνας, 2015). Αν μη τι άλλο, τα αφεντικά τους είχαν την υποχρέωση να τους 

παρέχουν φαγητό και στέγη, να μην τους εξαντλούν στη δουλειά και να τους παρέχουν τη 

βασική περίθαλψη. Δυστυχώς, οι πρόσφυγες δεν τα απολαμβάνουν αυτά. Βλέποντας τα 

πράγματα ανθρωπιστικά, είναι χρέος όλων η προστασία και υποστήριξη ατόμων που δεν 

επέλεξαν να είναι στη θέση που βρίσκονται και δυνητικά όλοι μπορεί να βρεθούμε. Φαίνεται, 

βέβαια, ότι την ιδέα αυτή δεν ασπάζεται μεγάλη μερίδα του πληθυσμού των ευρωπαϊκών 

κρατών και η βοήθεια δυστυχισμένων και ευάλωτων ανθρώπων δεν αντιμετωπίζεται ως θέμα 

«κοινής λογικής». Μία πιθανή αιτιολόγηση για αυτό είναι η τάση της σύγχρονης εποχής για 

τη φιλοξενία, μεν, υπό όρους, δε, των «ξένων» ατόμων που εισέρχονται στις ευρωπαϊκές 

χώρες και χρήζουν βοήθειας και υποστήριξης.    
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1.4. Περί φιλοξενίας 

Η έννοια της «φιλοξενίας» έχει αποτελέσει, κατά το πέρασμα των χρόνων, αντικείμενο 

συστηματικής έρευνας και μελέτης από φιλοσόφους, πολιτικούς επιστήμονες, 

κοινωνιολόγους, λογοτέχνες, ακόμη και καλλιτέχνες (Κακολύρης, 2017). Από τους αρχαίους, 

ακόμη, χρόνους, οι άνθρωποι θεωρούσαν ότι τους «ξένους» έστελνε και προστάτευε ο Ξένιος 

Δίας· υπήρχε, μάλιστα, η πεποίθηση ότι οι θεοί κυκλοφορούσαν συχνά με τη μορφή ενός 

«ξένου» στον κόσμο των ανθρώπων, έτσι ώστε να δοκιμάσουν και να εκτιμήσουν τους 

χαρακτήρες τους (Μιχαήλ, 2014). Η ανάπτυξη της φιλοξενίας ως έννοια και η καθιέρωση της 

ως θεσμός στην αρχαιότητα, βασίζεται, επίσης, σε πρακτικούς λόγους. Από την εποχή του 

Ομήρου και έπειτα, οι Έλληνες ξεκίνησαν να κάνουν πολλά ταξίδια με δεδομένο ότι δεν 

υπήρχε η έννοια του καταλύματος, στο οποίο θα έδιναν ορισμένο αντάλλαγμα για να 

διαμείνουν, αλλά θα φιλοξενούνταν από κάποια οικεία σε οποιαδήποτε πόλη βρίσκονταν 

κάθε φορά. Η φιλοξενία χαρακτηριζόταν από γενναιοδωρία καθώς χρέος του οικοδεσπότη 

ήταν να προσφέρει στον φιλοξενούμενο γεύμα που θα τον ευχαριστήσει, να αποφύγει 

οποιοδήποτε θέμα συζήτησης τον δυσαρεστήσει και να οργανώσει προς τιμήν του ποικίλες 

τελετές, ώστε να δημιουργηθούν ισχυροί δεσμοί μεταξύ τους, οι οποίοι, μάλιστα, θα 

κληροδοτούνταν στις επόμενες γενιές (Romily, 1999). 

 Περνώντας από την αρχαιότητα στη νεωτερική εποχή, την εποχή εκείνη, δηλαδή, που 

εγκαινιάζει η Γαλλική Επανάσταση, συναντούμε στο έργο του Kant «Προς μία αιώνια 

ειρήνη» ορισμένες θεμελιώδεις αρχές για την έννοια της φιλοξενίας, που αντικατοπτρίζουν 

τις κοινωνικές, ηθικές και πολιτικές συνθήκες της εποχής (Ηροδότου, 2015). Σύμφωνα με τον 

Kant (2006) για να εξασφαλίσει ένα κράτος ένα διαρκές και όχι προσωρινό ειρηνικό 

καθεστώς, θα πρέπει οι πολίτες της να υιοθετήσουν την καθολική φιλοξενία, να εγγυώνται, 

δηλαδή, τη φιλοξενία σε κάθε ξένο που εισέρχεται στη χώρα τους, αλλά υπό ορισμένους 

όρους. Συγκεκριμένα, το άτομο που προέρχεται από ένα άλλο κράτος οφείλει να 

συμπεριφέρεται ειρηνικά και να σέβεται όλους τους νόμους, γραπτούς και άγραφους, της 

χώρας στην οποία εισέρχεται και, επιπλέον, δεν του χορηγείται το δικαίωμα μόνιμης 

διαμονής, αλλά μόνο η δυνατότητα επίσκεψης (Kant, 2006). Ο Kant (2006: 81) γράφει 

χαρακτηριστικά: «Δεν είναι δικαίωμα μόνιμου επισκέπτη αυτό για το οποίο ο ξένος μπορεί να 

εγείρει απαίτηση […], αλλά ένα δικαίωμα επίσκεψης». Γίνεται εμφανές ότι στην αντίληψη 

του Kant δεν υφίσταται η ιδέα της σταθερής παραμονής και συνέχισης του βίου ενός ατόμου 

σε μία νέα χώρα. Για τον ίδιο η φιλοξενία δεν αποτελεί ζήτημα φιλανθρωπίας ή μόνιμης 

πολυπολιτισμικής συμβίωσης, αλλά απλώς δικαιώματος (Ηροδότου, 2015). 
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 Φτάνοντας στη σημερινή εποχή, καταστάσεις και σημασίες όπως η μετανάστευση, η 

ανεκτικότητα και η φιλοξενία αποτελούν ζητήματα που απασχολούν καθημερινά τη διεθνή 

κοινότητα (Κουμασίδης, 2015). Οι λόγοι, για τους οποίους το ενδιαφέρον για τις έννοιες 

αυτές και, κυρίως για την φιλοξενία, είναι τόσο έντονα αυξημένο, ποικίλουν. Αρχικά, «η 

ενίσχυση των ξενοφοβικών πρακτικών των δυτικών κυβερνήσεων, το κλείσιμο των συνόρων 

και η άρνηση παροχής φιλοξενίας σε συγκεκριμένες κατηγορίες ξένων και δευτερευόντως, η 

συνεχής ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας, η οποία εκλαμβάνεται ως κάτι που 

καταστρέφει την παραδοσιακή φιλοξενία μετατρέποντας την υποδοχή του ξένου σε μία 

αμιγώς οικονομική δοσοληψία, έχουν οδηγήσει σε μία διαρκώς διερυνόμενη ενασχόληση με 

το ζήτημα φιλοξενίας» (Κακολύρης, 2017: 31). Τι σημαίνει, όμως, για το σύγχρονο δυτικό 

άνθρωπο που έχει συνηθίσει να ζει σε κοινωνίες που απαρτίζονται από πολλές κουλτούρες 

και πολιτισμούς, η έννοια της φιλοξενίας και πόσο έτοιμος είναι, άραγε, να δεχτεί και άλλους 

«ξένους» στην καθημερινότητα του;  

 Για την απάντηση του παραπάνω ερωτήματος κρίνεται σκόπιμο να δοθούν ορισμένες 

διευκρινίσεις για τα στοιχεία που διαμορφώνουν την έννοια της «φιλοξενίας» στις μέρες μας. 

Για τους περισσότερους σύγχρονους πολιτισμούς, η φιλοξενία περιλαμβάνει το γνώρισμα της 

ευγνωμοσύνης του προσώπου που φιλοξενείται έναντι στον οικοδεσπότη του, γι αυτό και 

είθισται να του προσφέρει κάτι ως αντάλλαγμα (Derrida, 2015). Ο οικοδεσπότης, επιπλέον, 

«τη στιγμή που φιλοξενεί κάποιον «ξένο» παραμένει κύριος του οίκου του, της χώρας του, 

του έθνους του, ελέγχει το κατώφλι του, ελέγχει τα σύνορα του και όταν καλωσορίζει τον 

φιλοξενούμενο θέλει να διατηρεί την κυριότητα του γενικότερου χώρου του» (Derrida, 2015: 

313). Η φιλοξενία, επομένως, περιλαμβάνει ορισμένους περιορισμούς από τη στιγμή που το 

φιλοξενούμενο άτομο νοιώθει την υποχρέωση να αναγνωρίσει τη φιλοξενία που του 

προσφέρθηκε και να την ανταποδώσει, ενώ παράλληλα κατά τη διάρκεια της, οι 

πρωτοβουλίες του είναι περιορισμένες.  

 Πέρα, όμως, από τις ηθικές και κοινωνικές σχέσεις που διαμορφώνονται μεταξύ 

ατόμων τη στιγμή της φιλοξενίας, ο όρος της δύναται να αναφέρεται σε σχέσεις μεταξύ 

κρατών ή μεταξύ κρατών και ατόμων που δεν είναι πολίτες τους (Κακολύρης, 2017). Ως 

αποτέλεσμα, «αν και η φιλοξενία φαίνεται όλο και περισσότερο αναγκαία σήμερα, οι 

προσπάθειες των κυρίαρχων εθνικών κρατών αναλώνονται, κατά κύριο λόγο, στη βίαιη 

αποτροπή της έλευσης των ανθρώπων που αποτελούν θύματα δεκάδων πολεμικών 

συγκρούσεων, εμφυλίων πολέμων, αλλά και καταπάτησης βασικών ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, παρά στη στοιχειώδη μέριμνα γι αυτούς» (Λάγιος, Λέκκα & Πανουτσόπουλος, 

2016: 63). Καθημερινά, διατυπώνονται ποικίλες κινδυνολογίες αναφορικά με την έλευση 
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μεγάλων αριθμών προσφύγων που σχετίζονται με τους υψηλούς δείκτες ανεργίας πολλών 

ευρωπαϊκών χωρών, επομένως οι πρόσφυγες αποτελούν κίνδυνο για την οικονομία των 

κρατών και, επιπλέον, την επικείμενη πολιτισμική «αλλοίωση» του εθνικού κορμού και της 

εθνικής παράδοσης των χωρών που δέχονται να φιλοξενήσουν πρόσφυγες (Still, 2010). 

Ακολουθώντας την ίδια ξενοφοβική πολιτική θέση, ακόμη και η αναφορά στο πρόσωπο των 

προσφύγων και των μεταναστών ως «φιλοξενούμενοι» κρατών, υπενθυμίζει τόσο στους 

ίδιους, όσο και στους υπόλοιπους πολίτες την προσωρινότητα της διαμονής τους, την ύπαρξη 

χρονικών ορίων στην παραμονή τους (Κακολύρης, 2017). 

 Με βάση τα προαναφερθέντα, η έννοια της «φιλοξενίας» δεν μπορεί να περιοριστεί 

στις κρατικές και εθνικές διαστάσεις εντός των οποίων ερμηνεύεται στη σύγχρονη εποχή, 

αλλά οφείλει να αναγνωριστεί ως ζήτημα ατομικό που αντικατοπτρίζει την προσωπική ηθική 

του κάθε υποκειμένου. Η φιλοξενία «περιγράφει το ήθος του ατόμου, την ύπαρξη του εντός 

του οίκου του, το πνεύμα του και τον χαρακτήρα του, τις αξίες και τις αρχές του, τον τρόπο 

με τον οποίο προσδιορίζει και διαχειρίζεται τα όρια και τα «ανοίγματα» του, τη χωρική και 

συναισθηματική συναίσθηση του «ανήκειν» ή του «μη ανήκειν», την ταυτότητα του και κατ’ 

επέκταση τη σχέση του με τον «Άλλο», την αποδοχή της ετερότητας και γενικά αυτού που 

έρχεται από έξω» (Κακολύρης, 2017: 41). Εντούτοις, κάθε άτομο οφείλει να σεβαστεί ότι από 

τη στιγμή που ένας χώρος διανοίγεται, μέσω της φιλοξενίας, στον «Άλλο», ο χώρος αυτός 

μπορεί να αποσταθεροποιηθεί και να τεθεί υπό αμφισβήτηση, όπως άλλωστε και η ίδια θέση 

του οικοδεσπότη, καθώς η φιλοξενία έχει τη δύναμη να διασείει ή να μεταθέτει τα όρια, να 

μετασχηματίζει τον οίκο που καθιστά δυνατή την ύπαρξη της (Still, 2010). Οι αλλαγές αυτές 

δεν πρέπει να προκαλούν φόβο ή τρόμο στους πολίτες που δέχονται να συμβιώσουν, και όχι 

να φιλοξενήσουν, με πληθυσμούς που δεν μπορούν να επιβιώσουν πλέον στη χώρα τους, 

αλλά να αποτελεί ένδειξη σεβασμού απέναντι στους ίδιους και απέναντι στον ίδιο τους τον 

εαυτό. Το ζήτημα της φιλοξενίας των προσφύγων και των μεταναστών οφείλει να 

αναγνωριστεί ως ζήτημα ηθικής ευθύνης απέναντι τους, μία ηθική ευθύνη φιλοξενίας 

(Μπάτλερ & Αθανασίου, 2016). 

 Καταλήγουμε, λοιπόν, ότι μία φιλοξενία που παρέχεται υπό συγκεκριμένους όρους, 

όπως την έθεσε και περιέγραψε ο Kant, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σημερινής 

κοινωνίας με τις τεράστιες προσφυγικές ροές. Σύμφωνα με τον Derrida (1999: 74), «το είδος 

της φιλοξενίας που αρμόζει στις μέρες μας είναι αυτό της «απροϋπόθετης» ή «καθαρής» 

φιλοξενίας, η οποία προσφέρεται χωρίς όρους και δεν επιδιώκει να προσδιορίσει την 

ταυτότητα του νεοφερμένου. Η απροϋπόθετη φιλοξενία υπονοεί ότι δεν υφίσταται ζήτημα 

απαίτησης από τη μεριά του οικοδεσπότη προς τον φιλοξενούμενο, ακόμη και εάν αυτός 
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προσπαθήσει να στερήσει την κυριότητα και την ισχύ επί του οίκου του οικοδεσπότη 

(Derrida, 1992). Στα παραπάνω ο Derrida (1999: 82) προσθέτει ότι η έννοια της «φιλοξενίας» 

πρέπει να διαχωριστεί από αυτή της «πρόσκλησης», καθώς «έτοιμος για να εισέλθει στους 

όρους της καθαρής φιλοξενίας είναι ο άνθρωπος που είναι απροετοίμαστος ή αποφασίζει να 

προετοιμαστεί για να είναι απροετοίμαστος, για την απροσδόκητη άφιξη οποιουδήποτε 

Άλλου». Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος που αναγνωρίζει την ενδεχόμενη ύπαρξη κινδύνου για 

απώλεια της θέσης και του κύρους του μετά την έλευση άλλων ατόμων στον οίκο του ή τη 

χώρα του.  

 Ενδεχομένως, η άποψη του Derrida σχετικά με την «απροϋπόθετη φιλοξενία», τα 

χαρακτηριστικά και τους όρους της να παραμένει μία φιλοδοξία στη σφαίρα του μη 

πραγματικού. Παρόλα αυτά, η απλόχερη βοήθεια που προσφέρθηκε από χιλιάδες εθελοντές 

στις χώρες που μετέβησαν και εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες να αποτελεί ένα δείγμα της 

δυνατότητας ύπαρξης της «καθαρής φιλοξενίας». Άλλωστε, εκτός από μεμονωμένες 

περιπτώσεις ανθρώπων, διεθνείς οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, προχώρησαν στη σύσταση και ανακοίνωση μέτρων, τα οποία παρουσιάζονται στο 

επόμενο Υποκεφάλαιο, για την ομαλή ένταξη των προσφύγων στα εδάφη τους και την 

αποφυγή εχθρικών και ρατσιστικών επεισοδίων. 

 

1.5. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: συστάσεις, στάσεις και όραμα 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εν όψει της συνεχιζόμενης ροής προσφύγων, εξέδωσε ορισμένες 

προτάσεις – συστάσεις προς τα κράτη – μέλη της, κατά τη διάρκεια των  τελευταίων ετών. 

Επιχείρησε να δημιουργήσει μία στρατηγική για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης 

και παράλληλα να εφιστήσει την προσοχή όλων των ευρωπαϊκών κρατών στη σημασία 

παροχής βοήθειας στους πρόσφυγες που πέρασαν στα σύνορα τους. Κοιτώντας 

μακροπρόθεσμα και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε κράτος-μέλος θα εφαρμόσει τις συστάσεις 

της, τίθενται πλέον ζητήματα ένταξης των προσφύγων στην εκπαιδευτική και επαγγελματική 

ευρωπαϊκή πραγματικότητα. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την προεδρία του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, εξέδωσε Δελτίο 

Τύπου στις 9 Σεπτεμβρίου 2015 από το Στρασβούργο, σχετικά με το «Πρόγραμμα Δράσης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μετανάστευση». Το Πρόγραμμα προτείνει μία σειρά 

δράσεων για την αντιμετώπιση της άμεσης προσφυγικής κρίσης και περιλαμβάνει προτάσεις 

για διαρθρωτικές  αποκρίσεις σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση. Σύμφωνα, λοιπόν, 

με το ΜΕΜΟ/15/5597 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει: 
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1. Μετεγκατάσταση 120.000 προσώπων τα οποία έχουν σαφή ανάγκη διεθνούς προστασίας, 

από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ουγγαρία9. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου 

μέτρου προτείνεται η ενεργοποίηση του άρθρου 78, παράγραφος 3, της Συνθήκης10 για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ορίζει ότι όταν ένα κράτος – μέλος της 

Ένωσης αντιμετωπίζει επείγουσα κατάσταση, λόγω αιφνίδιας εισροής υπηκόων Τρίτων 

Χωρών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει προσωρινά μέτρα υπέρ μόνο του εν 

λόγω κράτους - μέλους. Το κάθε κράτος11 θα λάβει ειδικό κονδύλιο ύψους 6.000 ευρώ για 

κάθε άτομο που θα μετεγκαθίσταται. Ο αριθμός των προσφύγων που θα κληθεί να 

μετεγκατασταθεί σε άλλες χώρες θα προκύψει με βάση τον πληθυσμό των προσφύγων 

που προσήλθαν σε κάθε μία από τις τρεις χώρες, το πληθυσμό της ίδιας της χώρας, το 

Α.Ε.Π και τα ποσοστά ανεργίας. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη 

δημιουργία μόνιμου μηχανισμού μετεγκατάστασης σε περίπτωση κρίσεων για όλα τα 

κράτη – μέλη της.  

2. Σύσταση κοινού Ευρωπαϊκού Καταλόγου Ασφαλών Χωρών καταγωγής. Η ισχύουσα περί 

ασύλου νομοθεσία12 της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει στα κράτη –μέλη να καταρτίζουν 

τους δικούς τους Εθνικούς Καταλόγους, αλλά δεν υπήρξε ποτέ ένας ενιαίος 

εναρμονισμένος κατάλογος της Ένωσης. Μία τέτοια κίνηση θα επέτρεπε στα κράτη – 

μέλη, όχι μόνο να επιταχύνουν τις διαδικασίες ασύλου για τους αιτούντες που 

προέρχονται από ασφαλείς χώρες, αλλά θα μείωνε και τις διαφορετικές προσεγγίσεις των 

κρατών σε παρόμοιες αιτήσεις ασύλου.   

3. Υιοθέτηση μέτρων στήριξης προσφύγων και αντιμετώπισης της εξωτερικής διάστασης 

της προσφυγικής κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας το ρόλο της, ως 

σημαντικός παγκόσμιος πολιτικός παράγοντας και μεγάλος χορηγός ανθρωπιστικής 

βοήθειας και ανάπτυξης, δεσμεύεται να υποστηρίζει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες για 

την εξεύρεση πολιτικών λύσεων από την έναρξη των συγκρούσεων στη Συρία. 

Υποστηρίζει, επίσης, ένθερμα τις προσπάθειες του Ειδικού Απεσταλμένου των 

Ηνωμένων Εθνών για τη διευκόλυνση των διαβουλεύσεων με τα εμπλεκόμενα μέρη της 

                                                           
9 Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίθηκε ότι οι τρεις αυτές χώρες δεν μπορούσαν να φιλοξενούν μεγάλο αριθμό 

προσφύγων εξαιτίας της ήδη επιβαρυμένης οικονομικής τους κατάστασης. 
10 Όπως διαμορφώθηκε σύμφωνα με την Ενοποιημένη Απόδοση της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 2012/C 326/01. 
11 Εννοώντας την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ουγγαρία. 
12 Σύμφωνα με την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς 

κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων 

χωρών 2008/115/ΕΚ. 
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Συρίας και ενθαρρύνει τη διεθνή κοινότητα με επιρροή στα τεκταινόμενα να αναλάβει 

ειδική ευθύνη για την εξασφάλιση της επιτυχίας αυτών των προσπαθειών. Από το 2011 η 

Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηματοδοτήσει με πάνω από 3,9 δισεκατομμύρια ευρώ την 

προσπάθεια σταθεροποίησης της κατάστασης στην εμπόλεμη ζώνη της Συρίας, ενώ 

παράλληλα συστάθηκε το Καταπιστευματικό Ταμείο της Ένωσης  με κονδύλια περίπου 

40 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της συνοχής και του μεγέθους απόκρισης της 

Ευρώπης στη Συριακή κρίση. 

Τη σημασία των παραπάνω προτάσεων τόνισε η Διεθνής Αμνηστία, με δημοσίευση 

της στις 23 Νοεμβρίου 2015, προσθέτοντας μάλιστα ότι θα πρέπει να δοθεί ένα τέλος στις 

απωθήσεις και στις όποιες άλλες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμβαίνουν στα 

σύνορα των χωρών, κυρίως με τη διεξαγωγή αποτελεσματικών ερευνών σχετικά με τις 

καταγγελίες κακοποίησης σε εθνικό επίπεδο και με την ουσιαστική παρέμβαση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν το διεθνές δίκαιο παραβιάζεται. Παρά το γεγονός ότι οι 

προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι συστάσεις της Διεθνούς Αμνηστίας ήταν απολύτως 

σαφείς, πολλά ήταν τα κράτη που κράτησαν επιφυλακτική στάση απέναντι στους Σύριους 

πρόσφυγες και φρόντισαν να οχυρώσουν τα σύνορα τους.  

Από την αρχική στάση μεγάλων Ευρωπαϊκών χωρών φάνηκε ότι ακόμη δεν έχουμε 

μάθει να φερόμαστε κομψά στους ανθρώπους που αποτελούν κάτι διαφορετικό από εμάς, 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε σκοπό να προβούμε σε βιαιοπραγίες απέναντι τους, αλλά, 

από την άλλη, δε θεωρούμε χρέος μας να τους προστατέψουμε (Dummet, 2001). Αυτό που 

πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι οι άνθρωποι που μετακινήθηκαν και εξακολουθούν να 

μετακινούνται ως πρόσφυγες δεν επέλεξαν να φύγουν από τις χώρες τους. Είναι κάτι που 

προέκυψε ξαφνικά και μπροστά στην απειλή κατά της ζωής τους, αναγκάστηκαν σε φυγή. 

Αυτή τη στιγμή επιθυμούν να περάσουν όσο πιο ανώδυνα γίνεται το διάστημα που ζουν εκτός 

της πατρίδας τους και, όταν αυτή γίνει ασφαλής, να επιστρέψουν εκεί που θα πάψουν να τους 

αποκαλούν πρόσφυγες (Zizek, 2016). 

Το ευτυχές γεγονός φτάνοντας στην πραγματικότητα του 2017, έξι χρόνια μετά την 

αρχή του συριακού πολέμου και του προσφυγικού κύματος που δημιούργησε, είναι ότι τα 

περισσότερα κράτη παγκοσμίως έχουν αρχίσει να δέχονται πρόσφυγες, να εξετάζουν αιτήσεις 

ασύλου και να προσπαθούν να δημιουργήσουν στρατηγικές για την ένταξη τους σε 

εκπαιδευτικές και επαγγελματικές δομές (Stone, 2016). Άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, από 

την αρχή της σύστασης της, προωθούσε μέσω των συνθηκών της την ισότητα των πολιτών, 

την ελευθερία μετακίνησης τους και την παροχή ίσων εκπαιδευτικών και επαγγελματικών 

ευκαιριών στα άτομα που κατοικούν στο έδαφος της. Η εκπαιδευτική πολιτική της Ευρώπης 
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ορίζει τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, την παράλληλη εκπαίδευση, δηλαδή, ατόμων από 

διαφορετικούς πολιτισμούς, ως τη διαδικασία επικοινωνίας των πολιτισμών με απώτερο 

στόχο την κοινωνική και πολιτισμική αποδοχή τους (Μπαλτατζής & Νταβέλος, 2009). 

Από τη Στρατηγική της Λισαβόνας το 2000 έως και την Ευρωπαϊκή Ατζέντα 2010-

2020 για την εκπαίδευση, διαφαίνεται ότι προτεραιότητα της Ένωσης είναι η παροχή 

ισότιμων ευκαιριών σε ποιοτική εκπαίδευση ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής των 

ατόμων, η αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων σε κατάλληλα προγράμματα Διά Βίου 

Μάθησης και η αναβάθμιση των υπηρεσιών που στηρίζουν την επαγγελματική σταδιοδρομία 

και καθοδήγηση, συνδέοντας τα εκπαιδευτικά ιδρύματα με την αγορά εργασίας 

(Κανελλοπούλου & Σωτηροπούλου, 2013). Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως η 

υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού οράματος για μία δίκαιη και ίση προς όλους διά βίου εκπαίδευση 

(Hingel, 2001), αποτελεί μία πρόκληση για την εκπαίδευση των Σύρων ενηλίκων προσφύγων 

που διαμένουν αυτήν τη στιγμή στη χώρα μας. Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού 

είναι απαραίτητο τόσο η πολιτεία όσο και τα ίδια τα άτομα να συνειδητοποιήσουν τις 

εκπαιδευτικές τους ανάγκες, διότι αυτό θα οδηγήσει στην άμεση υποκίνηση τους σε 

εκπαιδευτικές διαδικασίες (Monette, 1977) και στην ανάγκη διαμόρφωσης κατάλληλων 

εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων για την ικανοποίηση των αναγκών τους. 
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Κεφάλαιο 2 

 Οι επιμορφωτικές ανάγκες στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

 

2.1. Εισαγωγή 

Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι εισέρχονται στη μαθησιακή διαδικασία, έχοντας ήδη ένα 

απόθεμα εκπαιδευτικών, εργασιακών και κοινωνικών εμπειριών, συγκεκριμένα βιώματα, 

ενδιαφέροντα και προσδοκίες. Δεν μπορούν, επομένως, να θεωρηθούν απλώς καταναλωτές 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών αλλά ούτε και παθητικοί δέκτες αποφάσεων (Βεργίδης & 

Καραλής, 1999), καθώς οι δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη ζωή τους, 

όπως η ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός το διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό, 

οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον, επηρεάζουν, τόσο τα κίνητρα και τα εμπόδια, όσο 

και τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για το σχεδιασμό, λοιπόν, κατάλληλων 

προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων απαιτείται η διερεύνηση των συγκεκριμένων 

εκπαιδευτικών αναγκών του πληθυσμού-στόχου. 

 Με βάση τα παραπάνω, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο επιχειρείται η αποσαφήνιση της 

έννοιας της «ανάγκης», η οποία εξαρτάται πλήρως από το πλαίσιο που εμφανίζεται και 

αναλύεται. Έπειτα, εκτίθενται οι διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις που δημιουργήθηκαν 

γύρω από την ανάγκη των ενηλίκων για εκπαίδευση, ενώ στη συνέχεια παρουσιάζεται και 

αναλύεται η διαδικασία της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών, η οποία αποτελεί 

βασικό στάδιο στο σχεδιασμό κατάλληλων προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 

ενηλίκων. Στο τέλος του κεφαλαίου, περιγράφονται έρευνες που προέρχονται από τον 

ελληνικό χώρο αλλά και τον κόσμο του εξωτερικού και μελετούν, μεταξύ άλλων, τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες ενηλίκων μεταναστών/στριών και προσφύγων. 

 

2.2. Η αποσαφήνιση της έννοιας της «ανάγκης» 

Η ανάγκη ως έννοια είναι ένας πολυδιάστατος και σύνθετος όρος, καθώς το εννοιολογικό του 

περιεχόμενο προσδιορίζεται κάθε φορά σε συνάρτηση με το κοινωνικό, οικονομικό και 

επιστημονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται και ερμηνεύεται (Χατζηπαναγιώτου, 2001). 

Εξαιτίας της πολυπλοκότητας των πεδίων στα οποία συναντάται ο όρος «ανάγκη», πολλές 

φορές η έννοια της συγχέεται με παρεμφερείς όρους, όπως αυτοί της αναγκαιότητας, της 

επιθυμίας ή της ζήτησης (Βεργίδης & Καραλής, 1999: 23).  

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της έννοιας της «αναγκαιότητας» υπονοείται η άκριτη 

αποδοχή αναγκών που παρουσιάζονται στο άτομο ως επιτακτικές αναγκαιότητες, ενώ η 

περίπτωση της έννοιας της «επιθυμίας» παραπέμπει στον υποκειμενισμό που δημιουργείται, 
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απουσία κριτικής σκέψης και αντικειμενικών παραδοχών. Στην τελευταία περίπτωση, αυτήν 

της έννοιας της ζήτησης, η παρερμηνεία του ορισμού συναντάται κυρίως σε κλάδους της 

οικονομίας και των χρηματοοικονομικών (Βεργίδης & Καραλής, 1999). Διευκρινίζεται, 

λοιπόν, ότι για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας, μελετώνται εκείνες οι συνιστώσες της 

ανάγκης που δημιουργούνται και επηρεάζονται από κοινωνικούς, ψυχολογικούς, 

πολιτισμικούς και κυρίως εκπαιδευτικούς παράγοντες. 

Η δημιουργία νέων αναγκών είναι, συνήθως, επακόλουθο ενδοψυχικών ή 

διαπροσωπικών αλλαγών που συμβαίνουν στη ζωή ενός ατόμου, στους ρόλους που 

αναλαμβάνει, στις βιοποριστικές ή επαγγελματικές του δραστηριότητες και στην ανάγκη του 

για αυτοεκπλήρωση (Rogers, 1999). Όταν η απάντηση του υποκειμένου απέναντι σε αυτές τις 

αλλαγές είναι ή σχετίζεται με την εκπαίδευση δημιουργούνται νέες εκπαιδευτικές ανάγκες 

(Βεργίδης, 2003: 26). Ανάγκες, δηλαδή, για απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων13 και  

στάσεων14, οι οποίες υποδηλώνουν την ύπαρξη στόχων και, επομένως, ενός επιθυμητού 

μαθησιακού αποτελέσματος από τη διδακτική πράξη (Wilson & Easen, 1995). 

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να διαχωριστούν σε υποκειμενικές και 

αντικειμενικές. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν όσες ανάγκες αφορούν αποκλειστικά την 

έλλειψη γνώσεων ή ικανοτήτων από ένα συγκεκριμένο άτομο (Βεργίδης, 2003), ενώ στη 

δεύτερη, οι ανάγκες που προκύπτουν σε ομάδες ατόμων όταν πρέπει να ανταποκριθούν σε 

νέες εργασιακές, κοινωνικές και τεχνολογικές συνθήκες (Βεργίδης & Καραλής, 1999). 

Εφόσον, βέβαια, οι εκπαιδευτικές ανάγκες σχετίζονται με το βαθμό συνειδητοποίησης της 

έλλειψης μορφωτικών αγαθών, ένας δεύτερος διαχωρισμός μπορεί να γίνει σε: α. συνειδητές 

και ρητές, β. συνειδητές και μη ρητές και γ. λανθάνουσες και μη ρητές ανάγκες.  

Σύμφωνα με τους Βεργίδη και Καραλή (1999): 

α. Συνειδητές και ρητές ονομάζονται οι ανάγκες τις οποίες τα άτομα αναγνωρίζουν ότι 

έχουν και τις εκφράζουν μέσω μίας διαδικασίας διερεύνησης αναγκών  

β. Συνειδητές και μη ρητές χαρακτηρίζονται όσες ανάγκες τα άτομα αναγνωρίζουν ότι έχουν 

κατά κάποιο τρόπο, αλλά δεν επιθυμούν να συζητούν γι αυτές. Στην κατηγορία αυτή 

δύναται να ανήκουν οι ανάγκες οι οποίες δεν έχουν σχηματοποιηθεί ακόμη από τα άτομα 

ώστε να εκφρασθούν με ενεργό τρόπο, όπως επίσης και οι ανάγκες τις οποίες τα άτομα 

νοιώθουν απειλή ή ντροπή να εκφράσουν. 

                                                           
13 Συγκεκριμένες ικανότητες για την εκτέλεση μίας σειράς εργασιών (Κόκκος, 2005). 
14 Σύνολο αξιών και αντιλήψεων, τις οποίες τα άτομα έχουν υιοθετήσει και βασισμένα σε αυτές καθορίζουν τη 

συμπεριφορά τους (Κόκκος, 2005). 
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γ. Λανθάνουσες και προφανώς μη ρητές ανάγκες είναι οι ανάγκες τις οποίες τα άτομα δεν 

έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει, δεν τις γνωρίζουν και επομένως δεν μπορούν να 

εξωτερικεύσουν. 

Στην περίπτωση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, οι εκπαιδευτικές ανάγκες που 

δημιουργούνται ανήκουν, ως επί το πλείστον, στην κατηγορία των συνειδητών και μη ρητών 

αναγκών ή στην κατηγορία των λανθανουσών και επίσης μη ρητών αναγκών. Αυτό συμβαίνει 

γιατί τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μπορεί να γνωρίζουν ότι έχουν ανάγκη 

εκπαίδευσης, αλλά δεν είναι σε θέση να συνειδητοποιούν τις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές 

τους ανάγκες (Βεργίδης, 2003). Επιπλέον, οι ανάγκες τους επηρεάζονται από ατομικά 

βιώματα, προσωπικές εμπειρίες και υποχρεώσεις αλλά και από τον κοινωνικο-πολιτικό 

περίγυρο, ο οποίος ορισμένες φορές τους οδηγεί σε αποκλεισμό (Τσιμπουκλή, 1999), γεγονός 

που επηρεάζει, μεταξύ άλλων, την αυτοπεποίθηση τους και προκαλεί ένδεια για την έκφραση 

των αναγκών τους.  

Ο προσδιορισμός, λοιπόν, της έννοιας της «ανάγκης» είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με 

το πεδίο στο οποίο εμφανίζεται και μέσα στο οποίο αναλύεται. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, 

δημιουργήθηκαν διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις για την αποσαφήνιση του 

σημασιολογικού της περιεχομένου. 

 

2.3. Οι Εκπαιδευτικές Ανάγκες: Θεωρητικές Προσεγγίσεις  

Οι κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις για την ερμηνεία του όρου «ανάγκη» είναι οι εξής: 

 

2.3.1. Ψυχολογική Προσέγγιση 

Στην ψυχολογική προσέγγιση, οι ανάγκες εμφανίζονται ως κίνητρα της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς. Κυριότερος υποστηρικτής της συγκεκριμένης προσέγγισης υπήρξε ο 

A.Maslow (1908-1970), ο οποίος κατέταξε ιεραρχικά τις ανάγκες των ατόμων και υποστήριξε 

ότι θα πρέπει να ικανοποιείται μία ανάγκη σε μεγάλο βαθμό, προτού εμφανιστεί η επόμενη. 

Σχηματοποίησε μάλιστα τις σκέψεις του μέσω μία πυραμίδας,  στη βάση της οποίας 

υπάρχουν οι βιολογικές ανάγκες (πείνα, δίψα), ενώ ανεβαίνοντας προς την κορυφή της 

κατατάσσονται οι ανάγκες για ασφάλεια, οι κοινωνικές ανάγκες, οι ανάγκες για αυτοσεβασμό 

και τέλος η ανάγκη για αυτοπραγμάτωση. Σύμφωνα με τον Maslow (1943), η ανάγκη για 

μάθηση συγκαταλέγεται στην εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου για αυτοπραγμάτωση και ως 

αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικές ανάγκες προκύπτουν στο άτομο κατά τη διάρκεια ολόκληρου 

του βίου του με απώτερο σκοπό την ολοκλήρωση του εαυτού του. 
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 Αρκετά χρόνια αργότερα ο M. Knowles (1913-1997) υποστήριξε πως τα κίνητρα 

συμμετοχής των ενήλικων ατόμων στη μαθησιακή διαδικασία είναι αμιγώς εσωτερικά και 

συνδέονται με την ψυχολογική κατάσταση, την οποία ο εκπαιδευόμενος βιώνει κατά τη 

διαδικασία της μάθησης. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι έχουν ορισμένες φυσικές ανάγκες 

(ακοή, όραση), την ανάγκη για ανάπτυξη της προσωπικότητας τους, για απόκτηση νέων 

εμπειριών και για αναγνώριση, τις οποίες τείνουν να ικανοποιούν μέσω της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας (Knowles, 1980). Οι προαναφερθείσες ανάγκες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

κατά το σχεδιασμό επιμορφωτικών προγραμμάτων, προκειμένου να είναι αποτελεσματικά και 

ελκυστικά στους εκπαιδευόμενους. 

 Βασισμένη στις πεποιθήσεις των Maslow και Knowles, η Courau (2000) προβάλλει 

ως απαραίτητες αρχές των προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης την ενεργητική συμμετοχή του 

εκπαιδευόμενου στη διαδικασία της μάθησης, τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος 

μάθησης και την αναγνώριση του ατόμου ως ξεχωριστή και αυτόνομη προσωπικότητα. 

  

2.3.2. Ψυχο-κοινωνιολογική Προσέγγιση 

Στη συγκεκριμένη προσέγγιση η έννοια της «ανάγκης» παρουσιάζεται ως το στοιχείο της 

έλλειψης σε σύγκριση με ένα γενικό πρότυπο ή κανόνα, καθώς και η διαδικασία της 

συνειδητοποίησης αυτής της έλλειψης (Βεργίδης & Καραλής, 1999). Οι εκπαιδευτικές 

ανάγκες δημιουργούνται όταν σε συγκεκριμένες ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες, το 

άτομο ή μία ομάδα ατόμων αρχίζουν να αισθάνονται την έλλειψη ορισμένων γνώσεων ή 

υλικών αγαθών που επιβάλλονται είτε από συγκεκριμένους θεσμούς είτε από άτυπους 

κανόνες (Schutz & Luckman, 1973). Στην περίπτωση αυτή, τα άτομα επιλέγουν να 

παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα που θα καλύψουν το κενό της έλλειψης που 

αισθάνονται σε ατομικό ή κοινωνικό επίπεδο. 

 

2.3.3. Πολιτιστική Προσέγγιση 

Σύμφωνα με την πολιτιστική προσέγγιση, οι ανάγκες διαμορφώνονται με βάση τις 

παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα μίας κοινωνικής ομάδας. Εξέχουσα σημασία δίδεται στις 

πεποιθήσεις και στις καταβολές της ομάδας, επομένως οι εκπαιδευτικές ανάγκες προκύπτουν 

από το σύστημα αξιών που τη χαρακτηρίζει. Η συγκεκριμένη προσέγγιση προσδιορίζει 

κυρίως τις μαθησιακές ανάγκες ειδικών κοινωνικών ομάδων, όπως είναι οι μειονότητες, οι 

κάτοικοι αποκομμένων περιοχών και οι μετανάστες, που διατηρούν τη διαφορετικότητα τους 

σε σχέση με τον κοινωνικό περίγυρο (Παπασταμάτης, 2010). Επομένως, στην πολιτιστική 
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προσέγγιση οι ανάγκες δεν πηγάζουν από το εσωτερικό του ατόμου αλλά επηρεάζονται από 

τις κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες, μέσα στις οποίες ζει. 

 

2.3.4. Οικονομική Προσέγγιση 

Η οικονομική προσέγγιση χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για τον προσδιορισμό των 

αναγκών επαγγελματικής κατάρτισης και όχι επιμόρφωσης. Η συνειδητοποίηση των αναγκών 

σε αυτήν την περίπτωση γίνεται μέσω του συστήματος παραγωγής, το οποίο δημιουργεί 

συνεχώς νέες ανάγκες, καθώς αναπτύσσεται. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης προσέγγισης, οι 

εκπαιδευτικές ανάγκες προκύπτουν αφενός από την εξειδίκευση των εργαζομένων, η οποία 

απαιτείται λόγω της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων και αφετέρου από τις γνώσεις 

και τις ικανότητες που χρειάζονται για το σύστημα διανομής των παραγωγικών αγαθών 

(Βεργίδης & Καραλής, 1999). Επομένως, οι εκπαιδευτικές ανάγκες επιβάλλονται από τη 

συνεχώς εξελισσόμενη αγορά εργασίας, προκειμένου τα άτομα να αποκτήσουν τις 

απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για την εκτέλεση μίας εργασίας, οι οποίες δεν 

είναι διαθέσιμες από όλους (Χασάπης, 2000).  

 

2.3.5. Δομολειτουργική Προσέγγιση 

Η Δομολειτουργική προσέγγιση εστιάζει στη λειτουργία των κοινωνικών δομών και 

συγκεκριμένα στον τρόπο με τον οποίο αυτές προσδιορίζουν τις ανάγκες των ατόμων που 

ζουν μέσα σε αυτές. Σύμφωνα με τον Claparede (1953), κάθε ανάγκη είναι μία έκφραση 

ανισορροπίας και εμφανίζεται όταν κάτι ενδοψυχικό, διαπροσωπικό ή ένα στοιχείο του 

περιβάλλοντος μεταβάλλεται και η συμπεριφορά μας αλλάζει ως απάντηση στη μεταβολή 

αυτή. Κυρίαρχο, λοιπόν, στοιχείο στη συγκεκριμένη προσέγγιση είναι αυτό της «αλλαγής», 

ενώ ιδιαίτερα σημασία δίδεται στη διαδικασία της προσαρμογής των ατόμων στα νέα 

δεδομένα που επιφέρει η αλλαγή αυτή (Βεργίδης, 2003). Η εκπαίδευση τείνει να προκαλεί τις 

κατάλληλες αντιδράσεις για την ικανοποίηση των αναγκών που προκύπτουν στο μαθησιακό 

τομέα (Claparede, 1953) και να βοηθάει τα άτομα να προσαρμόζονται στις εκάστοτε 

κοινωνικές, οικονομικές και επαγγελματικές συνθήκες.   

 Οι παραπάνω θεωρητικές προσεγγίσεις της έννοιας «ανάγκη» χρησιμοποιούνται, 

μεμονωμένα ή συνδυαστικά, για την ανάλυση μελετών και ερευνών που πραγματεύονται το 

θέμα των εκπαιδευτικών αναγκών. Η προσέγγιση που τελικά θα επιλεχθεί εξαρτάται από την 

επιστημονική εξειδίκευση του ειδικού που ασχολείται με το θέμα, από τα χαρακτηριστικά του 

πληθυσμού-στόχου και από τις θεωρίες μάθησης ενηλίκων οι οποίες υιοθετούνται ως 

καταλληλότερες για τη συγκεκριμένη ομάδα-στόχο (Βεργίδης & Καραλής, 1999). Για τις 
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ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας και με βάση την ευάλωτη κοινωνική ομάδα των 

προσφύγων, η ανάλυση των εκπαιδευτικών τους αναγκών θα γίνει με τη βοήθεια της 

δομολειτουργικής προσέγγισης. 

 

2.4. Η διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών αποτελεί βασικό, απαραίτητο και πρωταρχικό 

στάδιο στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενηλίκων (Βεργίδης, 2003). Με βάση 

τα στάδια σχεδιασμού προγραμμάτων επιμόρφωσης ενηλίκων των Βεργίδη και Καραλή 

(1999:13), «το στάδιο της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών ακολουθεί αυτό του 

προσδιορισμού των σημαντικών δεδομένων και χαρακτηριστικών του πληθυσμού-στόχου και 

ακολουθείται από τη διερεύνηση των διαθέσιμων υλικών και ανθρωπίνων πόρων για την 

επιτυχή διεξαγωγή του προγράμματος». Τα παραπάνω στάδια ανήκουν στο πρώτο και κύριο 

βήμα της δόμησης προγραμμάτων, επομένως, γίνεται αντιληπτή η σημασία της διαδικασίας 

της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών για την υλοποίηση ενός αποτελεσματικού 

προγράμματος επιμόρφωσης. 

 Ένας ορισμός που θα μπορούσε να δοθεί στη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών 

είναι «η συστηματική ερευνητική διαδικασία, η οποία προσδιορίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες 

ενός πληθυσμού-στόχου σε σχέση με ένα δεδομένο πλαίσιο αναφοράς» (Καραλής, 2005:20). 

Η παραπάνω διαδικασία καταλήγει στον προσδιορισμό του εκπαιδευτικού περιεχομένου ενός 

προγράμματος επιμόρφωσης που αναφέρεται στο συγκεκριμένο πληθυσμό και αποσκοπεί 

στην αντιμετώπιση ορισμένων ελλειμμάτων του. Παράλληλα, μέσω της διαδικασίας της 

διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών, τα ίδια τα άτομα που αποτελούν την ομάδα-στόχο 

συνειδητοποιούν τις ανάγκες τους, γεγονός που οδηγεί στην άμεση κινητοποίηση τους για 

συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης (Monette, 1977). 

 Για την αποτύπωση των εκπαιδευτικών αναγκών συνίσταται τόσο η ποσοτική όσο και 

η ποιοτική μεθοδολογία έρευνας, βασισμένη σε ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, βιογραφίες 

και μελέτες περίπτωσης. Την επιλογή του ερευνητή σχετικά με τη μεθοδολογία την καθορίζει 

ο πληθυσμός-στόχος και οι ιδιαιτερότητες που τον χαρακτηρίζουν (Βεργίδης & Καραλής, 

1999). Για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, συγκεκριμένα, πρέπει να επιλέγονται ποιοτικές 

μέθοδοι και τεχνικές, οι οποίες δίνουν έμφαση στην κατανόηση των πράξεων, των 

προσωπικών νοημάτων και των αναγκών των ατόμων από τη σκοπιά των ιδίων (Καραλής, 

2005). Σύμφωνα με τον Monette (1977), τέτοιες τεχνικές είναι οι ιστορίες ζωής, οι βιογραφίες 

και οι ημι-δομημένες ή μη-δομημένες συνεντεύξεις που επιτρέπουν στον/την ερευνητή/τρια 

να διεισδύσει στον υποκειμενικό κόσμο των ατόμων του δείγματος. Λαμβάνοντας υπόψη τα 
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προαναφερθέντα όπως επίσης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δείγματος της 

συγκεκριμένης έρευνας, η ερευνητική μεθοδολογία που επιλέχθηκε είναι η ποιοτική, με 

εργαλείο την ημι-δομημένη συνέντευξη. 

 

2.5. Εκπαιδευτικές ανάγκες των Ε.Κ.Ο: Ερευνητικά Δεδομένα  

Η διερεύνηση των κοινωνικών, εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αναγκών ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων έχει απασχολήσει το τελευταίο διάστημα το ερευνητικό κοινό, τόσο στον 

ελλαδικό χώρο, όσο και σε χώρες του εξωτερικού. Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένες 

έρευνες που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη δεκαετία με στόχο την αποτύπωση των 

αναγκών διαφόρων Ε.Κ.Ο, όπως διαμορφώθηκαν με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους 

και τις συνθήκες στις οποίες διαβιούν. Σε αυτό το σημείο αξίζει να διευκρινιστεί ότι τα 

αποτελέσματα των ερευνών που μελετήθηκαν και παρουσιάζονται, αφορούν τις ευάλωτες 

ομάδες των προσφύγων και των οικονομικών μεταναστών. Οι συγκεκριμένες δύο ομάδες 

παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά, όπως η άμεση ή έμμεση επιβολή που τους ασκήθηκε 

για εγκατάλειψη της πατρίδας τους, το διαφορετικό πολιτισμικό τους υπόβαθρο και η 

διαφορετική γλώσσα και κουλτούρα, που τις διαφοροποιούν από τις ευάλωτες ομάδες των 

Α.με.Α, των γυναικών-αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών, των ανέργων, των 

ομοφυλόφιλων κ.ά.  

 

2.5.1. Ερευνητικά δεδομένα από την Ελλάδα 

Η πρώτη, χρονολογικά, έρευνα στον ελλαδικό χώρο για τη διερεύνηση των επαγγελματικών 

και εκπαιδευτικών δεξιοτήτων των οικονομικών μεταναστών  πραγματοποιήθηκε από τους 

Κούντιο, Παπαδάκη-Κλαυδιανού και Αρβανιτίδη (2006) με τίτλο «Απόκτηση 

Επαγγελματικών Δεξιοτήτων/Προσόντων για Οικονομικούς μετανάστες/στριες στον 

Αγροτικό Χώρο: Η περίπτωση της Θεσσαλίας». Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν η 

διερεύνηση των αντιλήψεων, των στάσεων και των εκπαιδευτικών αναγκών αλλοδαπών 

οικονομικών μεταναστών/στριών που απασχολούνται σε γεωργικές εργασίες στην περιφέρεια 

της Θεσσαλίας και απώτερος στόχος της, η ενδυνάμωση της θέσης τους στην αγορά 

εργασίας. Για την επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας υλοποιηθήκαν είκοσι δομημένες 

συνεντεύξεις σε 4 ομάδες στόχου (focus groups), κάθε μία από τις οποίες αποτελούνταν από 

5 ενήλικα άτομα. Η χρονική διάρκεια της έρευνας ήταν από τον Δεκέμβριο του 2005 έως τον 

Ιανουάριο του 2006. 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι οικονομικοί μετανάστες/στριες θεωρούν 

ότι μπορούν να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας και κατ΄ επέκταση τις 
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γενικότερες συνθήκες διαβίωσης τους, εφόσον τους παραχθούν οι απαραίτητες γνώσεις στα 

εξής αντικείμενα: θεωρητικές καλλιεργητικές φροντίδες (34,6%), νέες τεχνολογίες στη 

γεωργία και εκμάθηση ηλεκτρονικών υπολογιστών (19,8%), φυτοπροστασία (17,3%) και 

εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας (9,9%). Τα συμπεράσματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι/ες μετανάστες/στριες επιθυμούν να 

παραμείνουν στην Ελλάδα και να εξελιχθούν σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο μέσω 

της κατάλληλης επιμόρφωσης και παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

 Μία επόμενη έρευνα, με τίτλο «Διερεύνηση των Κοινωνικών Αναγκών και των 

Δυσκολιών των Μεταναστών Υπηκόων Τρίτων Χωρών που Διαμένουν στο Δήμο Αρχανών – 

Αστερουσιών Ηρακλείου Κρήτης» υλοποιήθηκε στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας των Β. 

Καλαμοβράκα, Σ. Καψή και Α. Σκουφή (2014), σπουδαστριών στο Τμήμα Κοινωνικής 

Εργασίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης. Η συγκεκριμένη έρευνα 

αποσκοπούσε στη μελέτη των αναγκών των μεταναστών/στριών που αφορούσαν τη στέγαση, 

την υγειονομική περίθαλψη, την εργασία και την εκπαίδευση.  

Η ερευνητική μεθοδολογία που επιλέχθηκε ήταν η ποσοτική, με δείγμα εκατόν εννέα 

ενήλικους αλλοδαπούς μετανάστες, υπηκόους Τρίτων Χωρών, οι οποίοι διαμένουν στις 

περιοχές Πατσίδες, Αστρίτσι, Αλάγνι και Κουνάβοι του νομού Ηρακλείου Κρήτης. Η 

ημερομηνία διεξαγωγής της ερευνητικής διαδικασίας ήταν τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2013. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως το γνωστικό αντικείμενο που κυριάρχησε με 

ποσοστό 45% ήταν αυτό της ελληνικής γλώσσας. Οι βασικές ανάγκες του δείγματος σε αυτήν 

την περίπτωση διαμορφώθηκαν ως εξής: εκμάθηση γλώσσας, νομιμοποίηση και εργασία.  

 Η τρίτη και τελευταία έρευνα υλοποιήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας, 

στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της 

Σαλβάρη (2009), με τίτλο «Τα Προγράμματα Σπουδών στα ΚΕΕ Ρόδου: Οι Απόψεις των 

Εκπαιδευόμενων Προσφύγων και Μεταναστών». Η συγκεκριμένη έρευνα αποσκοπούσε στη 

διερεύνηση των στάσεων προς την εκπαίδευση και των εκπαιδευτικών αναγκών των 

αλλοδαπών που διαβιούν στη Ρόδο. Η ερευνητική μεθοδολογία που επιλέχθηκε για την 

πραγματοποίηση της έρευνας ήταν η ποιοτική, με εργαλείο τη δομημένη συνέντευξη. 

Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν συνολικά δώδεκα συνεντεύξεις με ενήλικους οικονομικούς 

μετανάστες/στριες και πρόσφυγες, κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου του 2008 έως και το 

Φεβρουάριο του 2009. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, βασική επιδίωξη των 

ατόμων που αποτέλεσαν το δείγμα ήταν η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, σε τέτοιο 

επίπεδο όμως, ώστε να τους εξυπηρετεί πλήρως κοινωνικά και δομολειτουργικά.  
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 Οι παραπάνω έρευνες, λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο αριθμό οικονομικών 

μεταναστών που δέχθηκε η Ελλάδα την περασμένη δεκαετία, διερεύνησαν τις ανάγκες τους 

σε επίπεδο κοινωνικό, επαγγελματικό και εκπαιδευτικό. Από τα αποτελέσματα τους φαίνεται 

ότι κοινός παρονομαστής στις επιμορφωτικές τους ανάγκες είναι η εκμάθηση της ελληνικής 

ως δεύτερη γλώσσα, προκειμένου να τους βοηθήσει στην ομαλή ένταξη τους στις νέες 

συνθήκες της ζωής τους. Ο αριθμός εισροής ανθρώπων στη χώρα μας, βέβαια,  δεν έχει 

σταματήσει καθώς μετά τους μετανάστες, πρόσφυγες από κράτη της Μέσης Ανατολής 

κατέφυγαν και εξακολουθούν να καταφεύγουν στον ελλαδικό χώρο. Προσπάθεια της 

παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η σκιαγράφηση των δικών τους εκπαιδευτικών αναγκών 

και η συσχέτιση των αποτελεσμάτων της με αυτά των προηγούμενων σχετικών ερευνών. 

 

2.5.2. Ερευνητικά δεδομένα από το Εξωτερικό 

Οι έρευνες που διεξήχθησαν σε χώρες του εξωτερικού και παρουσιάζονται παρακάτω, 

αποτύπωσαν τις εκπαιδευτικές ανάγκες ενήλικων προσφύγων, γεγονός που υποδεικνύει 

μεγαλύτερο δείκτη συνάφειας των συγκεκριμένων ερευνών και της παρούσας μελέτης. 

Υπενθυμίζεται ότι η ευάλωτη κοινωνικών ομάδα των προσφύγων, αν και μοιράζεται πολλά 

κοινά χαρακτηριστικά με την ομάδα των οικονομικών μεταναστών, διαφοροποιείται ως προς 

την άμεση και επιτακτική επιβολή της εγκατάλειψης της χώρας καταγωγής, έπειτα από 

πολεμικές συγκρούσεις ή φυσικές καταστροφές.  

 Στην πολιτεία του Καναδά, Μανιτόμπα, πραγματοποιήθηκε το 2006 έρευνα με τίτλο 

«Educational Needs and Barriers for African Refugee Students in Manitoba» με σκοπό τη 

διερεύνηση των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών αναγκών των Αφρικανών προσφύγων σπουδαστών 

στο Πανεπιστήμιο της Μανιτόμπα. Σύμφωνα με την ερευνήτρια Kanu (2008), η άτακτη φυγή 

των σπουδαστών αυτών από τις χώρες καταγωγής τους σε νεαρή ηλικία επηρέασε την 

εκπαιδευτική τους πορεία και διαμόρφωσε διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο νέο τόπο 

διαμονής τους. Για τις ανάγκες της έρευνας υλοποιηθήκαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις με  

σαράντα φοιτητές, ηλικίας 17-24 ετών, πρόσφυγες από αφρικανικά κράτη και 8 καθηγητές 

τους από το πανεπιστήμιο, στο οποίο φοιτούν. 

 Η ανάγκη για εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο που θα τους βοηθά στην 

καθημερινή τους ζωή και κατ΄ επέκταση στη σχολική τους επίδοση, ήταν η εκπαιδευτική 

ανάγκη που προέκυψε ως κυριότερη. Επιπλέον, οι σπουδαστές εξέφρασαν την επιθυμία να 

παρέχονται από το πανεπιστημιακό ίδρυμα επιμορφωτικά προγράμματα με θέμα τη 

λογοτεχνία, την κουλτούρα και την ιστορία του Καναδά, ώστε να τους βοηθήσουν στη 

συνολική ένταξη τους στη νέα χώρα. Πολύ σημαντική, επίσης, θεώρησαν την ψυχολογική 
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υποστήριξη που θα μπορούσε να τους παραχθεί από το ακαδημαϊκό προσωπικό και από τους 

υπόλοιπους φοιτητές της τάξης τους, για να νοιώθουν ότι ανήκουν εκεί και να μην ντρέπονται 

να εκφραστούν και να κοινωνικοποιηθούν. 

 Η τελευταία έρευνα που παρουσιάζεται είναι αυτή που εμφανίζει τις περισσότερες 

ομοιότητες με την παρούσα μελέτη, καθώς το δείγμα της αποτέλεσαν ενήλικοι Σύριοι 

πρόσφυγες, οι οποίοι διέμεναν σε συγκεκριμένες πόλεις της Τουρκίας. Η ερευνητική μελέτη 

«Educational Needs Assessment for Urban Syrian Refugees in Turkey» υλοποιήθηκε το 2014 

και αποσκοπούσε στη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών ενήλικων Σύρων προσφύγων 

που ζούσαν εκτός καταυλισμών στην Τουρκία, με έμφαση κυρίως στις γυναίκες.  

Επιμέρους στόχοι της υπεύθυνης για την ερευνητική διαδικασία, Dorman (2014), 

ήταν η αναζήτηση των  εκπαιδευτικών ευκαιριών που παρέχονται στα άτομα που 

μετακινήθηκαν σε αστικά κέντρα της Τουρκίας, έπειτα από την παραμονή τους σε 

καταυλισμούς, η διερεύνηση της ποιότητας της εκπαίδευσης που τους παρέχεται και των 

εμποδίων συμμετοχής τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες. Η 

μεθοδολογία που επιλέχθηκε ήταν η ποιοτική έρευνα και συγκεκριμένα υλοποιηθήκαν ημι-

δομημένες συνεντεύξεις με πρόσφυγες, οι οποίοι διέμεναν στην περιοχή  Kirikhan, κοντά στα 

σύνορα Τουρκίας-Συρίας. Παράλληλα, στην έρευνα συμμετείχαν άτομα που δούλευαν σε 

διεθνείς οργανώσεις και είχαν καθημερινή συναναστροφή με τους πρόσφυγες.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η βασικότερη εκπαιδευτική ανάγκη των 

προσφύγων ήταν η εκμάθηση της τουρκικής και αγγλικής γλώσσας. Επιπλέον, εφόσον 

ζούσαν πλέον σε αστικά κέντρα, επιθυμούσαν τη σύσταση περισσοτέρων σχολικών μονάδων 

στην περιοχή, προκειμένου τα παιδιά τους να μπορούν να φοιτήσουν εκεί. Εξαιτίας, μάλιστα, 

του κοινωνικού αποκλεισμού που βίωναν, θεωρούσαν ότι η παρακολούθηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων θα λειτουργούσε ως μέσο κοινωνικοποίησης αλλά και θα συνέβαλε θετικά 

στην ψυχολογία τους. 

Συμπερασματικά, η εκμάθηση της γλώσσας του νέου τόπου διαμονής φαίνεται να 

είναι η πιο σημαντική ανάγκη των προσφύγων και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, του 

Καναδά και της Τουρκίας. Γεγονός, βέβαια, που είναι απολύτως λογικό και αναμενόμενο, 

καθώς η δυνατότητα επικοινωνίας με τον νέο κοινωνικό περίγυρο είναι η αφετηρία για τη 

σταδιακή ενσωμάτωση στα κοινωνικά δρώμενα. Τέλος, από τα αποτελέσματα των ερευνών 

διαφαίνεται ότι η σημασία της εκπαίδευσης για τα υποκείμενα του δείγματος δεν είναι μόνο 

πρακτική, η εκμάθηση μιας γλώσσας, αλλά πολύ βαθύτερη καθώς θεωρούν ότι η εκπαίδευση 

λειτουργεί ως μέσο κοινωνικοποίησης και ένταξης και τους παρέχει ψυχολογική και ηθική 

υποστήριξη. 
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Κεφάλαιο 3 

Φαινομενολογία και Βιογραφία: έννοιες, προσεγγίσεις, συνδυασμός 

 

3.1. Εισαγωγή 

Η φαινομενολογία ως φιλοσοφικό ρεύμα διαμορφώθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα δίνοντας 

μία νέα θεώρηση σχετικά με την αντιληπτική δυνατότητα της συνείδησης να αποτυπώνει τα 

φαινόμενα του εξωτερικού κόσμου και να επιχειρεί να τα κατανοήσει. Τη φαινομενολογία 

εξέλιξε προς διαφορετικές κατευθύνσεις μία πληθώρα φιλοσόφων και στοχαστών, μεταξύ 

των οποίων ο Edmund Husserl, o Martin Heidegger και o Paul Ricoeur. O Ricoeur, 

συγκεκριμένα, προσέγγισε ερμηνευτικά τη φαινομενολογία και ανέπτυξε μία πρωτότυπη 

μέθοδο ανάλυσης που αναζητά την πολυσημική αλήθεια των φαινομένων σε συγκεκριμένα 

επίπεδα, στα οποία λαμβάνει χώρα η κατανόησης τους. Η βιωμένη εμπειρία, κατά τον 

Ricoeur, δύναται να ερμηνευθεί εάν αναλυθεί στο πλαίσιο της καθημερινής και της 

επιστημονικής ζωής του ατόμου, όπως επίσης και στο επίπεδο αναστοχασμού που αυτή 

επιφέρει. 

 Η εμφάνιση της βιογραφικής μεθόδου στον φιλοσοφικό και ερευνητικό χώρο 

συμπίπτει χρονικά με αυτήν της φαινομενολογίας. Κύριος εκπρόσωπος της, είναι ο Ftritz 

Schütze, ο οποίος με τη βιογραφική αφηγηματική ανάλυση που προτείνει, δίνει ιδιαίτερη 

σημασία σε κάθε βιογραφική ασυνέχεια, κάθε αρνητικά βιωμένη εμπειρία και υποστηρίζει ότι 

το υποκείμενο μπορεί να πλησιάσει εγγύτερα τον εαυτό του όταν καταφέρει να ερμηνεύσει 

τέτοιου είδους εμπειρίες. Για την υλοποίηση της παρούσας ερευνητικής μελέτης, θα 

επιχειρηθεί ένας συνδυασμός της ερμηνευτικής φαινομενολογικής μεθόδου με τη βιογραφική 

αφηγηματική τεχνική προκειμένου τα δεδομένα της να αναλυθούν με τον πληρέστερο τρόπο 

και εξαχθούν ασφαλή αποτελέσματα για τον εαυτό, την ταυτότητα και τις ανάγκες των 

προσφύγων. 

 

3.2. Η φαινομενολογία ως φιλοσοφικό ρεύμα μέσα στον χρόνο 

Η φαινομενολογία θα μπορούσε να θεωρηθεί ένας όρος ομπρέλα που καλύπτει τόσο ένα 

φιλοσοφικό ρεύμα ή κίνημα όσο και ένα φάσμα ερευνητικών προσεγγίσεων (Πουρκός, 2010). 

Σύμφωνα με τον Sokolowski (2003: 30), «είναι μία σύνθεση των ελληνικών λέξεων 

φαινόμενον και λόγος και σημαίνει τη διαδικασία της απόδοσης λόγου στα ποικίλα 

φαινόμενα, στους ποικίλους τρόπους με τους οποίους μπορούν να εμφανίζονται τα 

πράγματα». Η φαινομενολογία ως φιλοσοφική προσέγγιση και μετέπειτα ερευνητική μέθοδος 

εφάπτεται χρονικά με τις αρχές του 20ου αιώνα, όπου και παρουσιάστηκε ως ένας εντελώς 
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καινούργιος τρόπος να ασχοληθεί κανείς με τη φιλοσοφία (Spiegelberg, 1983). Η βάση της 

ήταν η φύση και η σύσταση της συνείδησης ή με άλλα λόγια, η διαδικασία της προσεκτικής 

περιγραφής και κατανόησης αυτού που έχει αντιληφθεί η συνείδηση μας (Applebaum, 2012).  

 Σύμφωνα με το Λεξικό Φιλοσοφίας του Κέμπριτζ15 (1999: 664) «η φαινομενολογία 

είναι ένα φιλοσοφικό κίνημα το οποίο βασίζεται στη διερεύνηση των φαινομένων, δηλαδή 

των πραγμάτων που γίνονται αντιληπτά ενσυνείδητα μέσω των αισθήσεων και όχι στην 

ύπαρξη οποιουδήποτε πράγματος ευρισκόμενου πέρα από τα όρια της ανθρώπινης 

συνειδητότητας». Μάλιστα, στο ίδιο λεξικό αναφέρεται ότι η φαινομενολογία, από τη 

φιλοσοφική της πλευρά και όχι αυτή της ερευνητικής μεθοδολογίας, δεν μπορεί να θεωρηθεί 

ξεχωριστή «Σχολή της Φιλοσοφίας», καθώς οι υποστηρικτές της την εξέλιξαν προς 

διαφορετικές κατευθύνσεις, με αποτέλεσμα να σημαίνει διαφορετικά πράγματα για 

διαφορετικούς ανθρώπους (Audi, 1999). Παρά τις ποικίλες της προσεγγίσεις, κοινός τόπος 

για τη φαινομενολογία είναι η προσπάθεια της να εξάγει τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της 

αντιληπτικής διαδικασίας και της οντότητας των εμπειριών μας, με σημείο εκκίνησης την 

εμπειρία των φαινομένων, των πραγμάτων δηλαδή που αποτυπώνονται ως ενσυνείδητες 

εμπειρίες (Spiegelberg, 1983). 

 Το φιλοσοφικό κίνημα της φαινομενολογίας θεωρείται ιδιαιτέρως σύγχρονο, αφού ο 

«πατέρας» της φαινομενολογικής φιλοσοφικής προσέγγισης και ιδρυτής της 

φαινομενολογικής μεθόδου, Edmund Husserl (1859-1938) κυριάρχησε στο χώρο της 

φιλοσοφίας με τη «φαινομενολογική αναγωγή»16 του στις αρχές του περασμένου αιώνα. 

Παρόλα αυτά, τις αρχές της φαινομενολογίας μπορούμε να τις εντοπίσουμε πολύ παλαιότερα, 

στον 16ο αιώνα. Για τον Machiavelli (1513), ο παλαιότερος ανθρώπινος ανταγωνισμός για 

εξουσία αντικαθίσταται από μία κατασκευή που έρχεται στην επιφάνεια λόγω της 

φιλοσοφικής ενόρασης. Το δημιούργημα αυτό είναι ο Λόγος, ο οποίος εκφράζει τον εαυτό 

των ανθρώπων ως κυβερνήτης τους. Συνεπώς, σε σχέση με την ανθρώπινη γνώση ο 

μακιαβελικός Λόγος λαμβάνει την κατοχή του εαυτού και κυβερνά όλες τις εμπειρίες, 

δημιουργώντας μεθόδους έρευνας και επιτελώντας μία κριτική των δυνάμεων του 

(Sokolowski, 2003).  

O Descartes εκθέτει συνοπτικά τη φιλοσοφία του στο πρώτο του έργο Discourse on 

Method and Meditations on First Philosophy (1637) και εισάγει νέους τρόπους σκέψης 

σχετικά με τη φύση και τον ανθρώπινο νου, τρόπους που απαιτούν την εγκατάλειψη των 

                                                           
15 Ο επίσημος τίτλος του συγκεκριμένου λεξικού είναι «The Cambridge Dictionary of Philosophy» και οι 

ορισμοί που έχουν χρησιμοποιηθεί στην παρούσα μελέτη προέκυψαν από τη δεύτερη έκδοση του (1999). 
16 «Η χουσερλιανή φαινομενολογική αναγωγή θεωρείται εκείνη η μέθοδος γνώσης που οδηγεί στην καταγωγή 

του κόσμου και την καθιστά θεματικό αντικείμενο μίας δυνατής γνώσης» (Fink, 1970: 123). 
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κληρονομημένων και κοινότυπων πεποιθήσεων. Συγκεκριμένα, ο Descartes στην προσπάθεια 

του να απαλλάξει τον άνθρωπο από τα ανορθόλογα στοιχεία, τους μυστικισμούς και τις 

αποκρυφιστικές θεωρίες της εποχής, δίνει προτεραιότητα στο εγώ και στις δυνατότητες του 

υποκειμένου προκειμένου να κατακτήσει τη γνώση (Δελλής, 2009). Η καρτεσιανή 

φιλοσοφία, άλλωστε, επιτάσσει την ανάληψη μία νέας μεθόδου για τον τρόπο με τον οποίο 

πρέπει να κατευθύνουμε το νου μας στην έρευνα της αλήθειας, αναζητώντας τη σύνδεση του 

νου με τα ερεθίσματα που αυτός δέχεται από τον εξωτερικό κόσμο (Πουρκός, 2010). Η 

αναγνώριση, επομένως, και η σημασία που απέδωσε ο Descartes στο ίδιο το υποκείμενο είναι  

που καθιστούν τη συμβολή του καθοριστική για την μετέπειτα διαμόρφωση της 

φαινομενολογίας, από τη στιγμή που η ίδια θεωρεί δεδομένη την ύπαρξη του ευσυνείδητου 

υποκειμένου.   

Όλες οι παραπάνω αναφορές αποτέλεσαν πρώιμες προσπάθειες κατανόησης του 

κόσμου με τρόπους που συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα με τη συνείδηση και τις αντιληπτικές 

δυνατότητες της. Παρόλα αυτά, αυτός που πρώτος εισήγαγε μία ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ 

του φαίνεσθαι σε σχέση με το είναι ήταν ο Hegel στο πρώιμο έργο του Φαινομενολογία του 

Πνεύματος  (1807), ο οποίος υποστήριξε την ιδιότητα του φαινομένου να αποτυπώνεται ως 

ενσυνείδητη εμπειρία. Αποφεύγοντας τις αοριστίες, τοποθέτησε τη δυνατότητα της 

συνείδησης και την τάση της για αυτοπροσδιορισμό μέσα σε συγκεκριμένο ιστορικό, 

κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο. Με τον τρόπο αυτό, η ανθρώπινη συνείδηση κατανοεί τον 

εαυτό της και τον περιβάλλοντα φυσικό και κοινωνικό κόσμο (Καραβάκου, 2009). 

H θεωρία που ανέπτυξε ο Franz Brentano (1838-1917) για την ανθρώπινη συνείδηση 

και τα χαρακτηριστικά της, ήταν αυτή που επηρέασε σε μέγιστο βαθμό τη μετέπειτα εξέλιξη 

της φαινομενολογίας έως και τη σύγχρονη μορφή της. Σύμφωνα με τον Brentano (1874), 

σημαντική ιδιότητα της συνείδησης είναι ότι πάντα έχει πρόθεση, αναφέρεται κάπου 

συγκεκριμένα, έχει προθετικότητα ή αποβλεπτικότητα Η ιδέα αυτή θα μπορούσε 

απλουστευτικά να αναφερθεί ως σκοπιμότητα ή ακόμη πιο απλά ως η απαραίτητη ύπαρξη 

μίας σχέσης μεταξύ των νοητικών πράξεων και του εξωτερικού κόσμου. O Brentano, όμως, 

την όρισε ως το κύριο χαρακτηριστικό των νοητικών φαινομένων. Κάθε νοητικό φαινόμενο, 

όπως και κάθε ψυχολογική πράξη έχει ένα περιεχόμενο και κατευθύνεται προς ένα 

αντικείμενο. Η ιδιότητα του έχοντος προθετικότητα (intentionality) είναι καθοριστική για τη 

διάκριση των φυσικών φαινομένων από τα ψυχικά, επειδή τα φυσικά φαινόμενα δεν έχουν 

καμία προθετικότητα (Brentano, 1874). Από την άλλη, τα πνευματικά ή νοητικά φαινόμενα 

στρέφονται σε κάτι ή έχουν ένα αντικειμενικό περιεχόμενο ακόμη και εάν δε χρειάζεται να 

κατευθυνθούν σε ένα αντικείμενο που υπάρχει ή είναι αληθινό ή πραγματικό (Philipse, 2013). 
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Η διάκριση που έκανε ο Brentano μεταξύ φυσικών και νοητικών ή πνευματικών φαινομένων 

μαζί με την προσθήκη της προθετικότητας στις ιδιότητες της συνείδησης, αποτέλεσαν 

σπουδαία κληρονομιά για το μαθητή του, Husserl, ο οποίος συνέχισε στην ίδια πορεία 

εξελίσσοντας την με τη δική του συμβολή.  

O Husserl, στο έργο του Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology, 

προσθέτει στη σκέψη του Brentano σχετικά με τη συνείδηση: «θα πρέπει να προσεχτεί καλά 

ότι εδώ δε μιλάμε για μία σχέση μεταξύ κάποιας ψυχολογικής περίπτωσης που αποκαλείται 

νοητική διαδικασία και μιας άλλης πραγματικής που αποκαλείται αντικείμενο, ούτε για μια 

σύνδεση που πραγματοποιείται στην αντικειμενική πραγματικότητα μεταξύ τους ενός και του 

άλλου. Μάλλον, μιλάμε για την καθαρά νοητική διαδικασία» (2012: 71). Ο Husserl κατέληξε 

ότι η συνείδηση είναι από τη φύση της αποβλεπτική, υπό την έννοια ότι είναι συνείδηση 

πάντα κάποιου πράγματος, κατευθύνεται προς το αντικείμενο ή στοχεύει σε αυτό (Πουρκός, 

2010). Δεν ταυτίζεται, μάλιστα, με την εκούσια βούληση, καθώς η κατεύθυνση της 

αντίληψης προς κάποιο πράγμα δεν είναι πάντα εκούσιο ενέργημα (Sokolowski, 2003).  

Ο μεταγενέστερος και μαθητής του Husserl, Martin Heidegger, τοποθέτησε «το 

συνειδητό υποκείμενο και την αποβλεπτικότητα του σε συνάρτηση με το Dasein, το υπάρχειν 

εντός του κόσμου» (1998: 128). Στη νέα αυτή όψη της αποβλεπτικότητας ο εαυτός 

τοποθετείται στον υποκειμενικό κόσμο, μέσα στον οποίο κατευθύνεται η συμπεριφορά των 

υποκειμένων (Heidegger, 1982). Αυτό, μεταξύ άλλων σημαίνει ότι η εμπειρία είναι 

πλαισιοθετημένη σε έναν κόσμο που άρρηκτα σχετίζεται με τη βιωματική μας προοπτική ή 

πραγματικότητα (Πουρκός, 2010). Η προσέγγιση αυτή του Heidegger σχετικά με τη θέση του 

συνειδητού υποκειμένου μέσα στον κόσμο διαφοροποίησε τη σκέψη του από το Husserl. 

Οδήγησε, λοιπόν, τη φαινομενολογία σε νέες κατευθύνσεις με τις δικές του προσθήκες.17 

Ο Heidegger δεν υπήρξε ο μοναδικός που ασχολήθηκε με την συνέχιση και την 

εξέλιξη της σκέψης του Husserl. Η φαινομενολογία συνέχισε να εξελίσσεται προς 

διαφορετικές κατευθύνσεις σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και κυρίως στη Γερμανία και τη 

Γαλλία. Πληθώρα φιλοσόφων, όπως ο Jean-Paul Sartre (1905-1980), ο Maurice Merleau-

Ponty (1908-1961) και ο Paul Ricoeur (1913-2005), ανέπτυξαν τις δικές τους θεωρίες σχετικά 

με τη μελέτη των φαινομένων υπό το πρίσμα της σύλληψης τους ως ενσυνείδητες μοναδικές 

εμπειρίες, δίνοντας στη φαινομενολογία την έννοια που έχει σήμερα. Χαρακτηριστικά, ο 

Merleau-Ponty (1962) τοποθέτησε τη συνείδηση στον κόσμο της σωματικής εμπειρίας, 

τονίζοντας την έννοια της σωματικότητας, καθώς αυτή είναι που εκφράζει την παρουσία του 

                                                           
17 Οι διαφορετικές προσεγγίσεις του Husserl και του Heidegger θα παρουσιαστούν λεπτομερώς στο 

Υποκεφάλαιο 3.3. «Προσεγγίζοντας τις όψεις της φαινομενολογίας». 
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νου στον κόσμο. Ο Paul Ricoeur, από την άλλη, υποστήριξε την προσέγγιση του κόσμου της 

ζωής και της αναζήτησης της πολυσημικής αλήθειας μέσω τριών επιπέδων κατανόησης: της 

καθημερινής ζωής, της επιστήμης και του αναστοχασμού (1965).  

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του κινήματος της φαινομενολογίας μέσα στον 

χρόνο αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια των ετών έχει δεχθεί κριτική, όπως άλλωστε 

και κάθε φιλοσοφικό ρεύμα ή κίνημα. Σύγχρονοι μελετητές, όπως οι Gallagher & Zahavi 

(2008), θεωρούν τη διαδικασία της σύλληψης του περιεχομένου της συνείδησης από το 

υποκείμενο μέσω καθαρών νοητικών διεργασιών, ασαφώς διατυπωμένη και ανεπαρκώς 

τεκμηριωμένη. Σεβόμενοι κάθε κριτική και αναγνωρίζοντας τη βάση των επιχειρημάτων 

τους, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε στη φαινομενολογική προσέγγιση της εμπειρίας ένα 

ιδανικό «εργαλείο» ερμηνείας του ανθρώπινου βιώματος. Για το λόγο αυτό, στο κεφάλαιο 

που ακολουθεί θα παρουσιαστεί το έργο του Edmund Husserl, ως ιδρυτής της σύγχρονης 

φαινομενολογικής παράδοσης και μεθόδου, του Martin Heidegger, εξαιτίας της ερμηνευτικής 

του στροφής και του Paul Ricoeur, του οποίου η πρωτότυπη ερμηνευτική προσέγγιση 

κρίθηκε η καταλληλότερη για την ανάλυση του λόγου των προσφύγων που αποτέλεσαν το 

δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας. 

 

3.3. Προσεγγίζοντας τις όψεις της φαινομενολογίας  

 

3.3.1. Η περιγραφική προσέγγιση: Edmund Husserl 

Ο Γερμανός φιλόσοφος, Edmund Husserl (1859-1938), εγκαινίασε μία νέα εποχή στη 

φιλοσοφική σκέψη με το έργο του Λογικές Έρευνες, το οποίο δημοσιεύθηκε σε δύο μέρη, το 

1900 και το 1901 αντιστοίχως. Οι απόψεις του και η προσέγγιση του στο ζήτημα της 

ανθρώπινης εμπειρίας και συνείδησης, θεωρήθηκαν ιδιαίτερα πρωτότυπες, «καθώς παρά τις 

επιρροές του από προγενέστερες σχολές της φιλοσοφίας, η σκέψη του φαινόταν να φέρει μία 

εντελώς νέα παράδοση στον τρόπο αντίληψης του κόσμου» (Sokolowski, 2003: 223). Κάτι 

που ήταν απολύτως λογικό, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές 

συνθήκες της εποχής.  

Η φαινομενολογία του Husserl κάνει την εμφάνιση της επίσημα μετά τον Α΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, σε μία Ευρώπη ερειπωμένη και αναστατωμένη (Τζούμα, 2006). Στο 

χώρο της επιστήμης επικρατεί ένας στείρος θετικισμός ενώ σε αυτόν της τέχνης, η έντονη 

αποδοχή του εξπρεσιονισμού αντικατοπτρίζει τη βαθιά απώλεια προσανατολισμού της 

ανθρώπινης ταυτότητας (Eagleton, 1996). Εκεί ακριβώς, εμφανίζεται η προσέγγιση του 
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Husserl, ο οποίος προσπάθησε να αναπτύξει μία φιλοσοφία που θα έδινε ένα στήριγμα 

βεβαιότητας στο κατακερματισμένο εγώ των ανθρώπων (Τζούμα, 2006).   

Ο Husserl ξεκίνησε ως φυσικός επιστήμονας, καθώς η διδακτορική του διατριβή ήταν 

στα μαθηματικά και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην αστρονομία και την ψυχολογία, πριν 

εισέλθει στον κόσμο της φιλοσοφίας. Εργάστηκε στο πανεπιστήμιο του Halle18  ως υφηγητής 

για δέκα τέσσερα χρόνια, μέχρι τη στιγμή που εξαιτίας της επιτυχίας των Λογικών Ερευνών, 

προσκλήθηκε να γίνει καθηγητής στο Göttingen19. Το 1916 μετακόμισε στο Freiburg20, όπου 

και έμεινε έως τη συνταξιοδότηση του το 1928. Όσο βρισκόταν εν ζωή δημοσίευσε μόνο έξι 

βιβλία: Φιλοσοφία της Αριθμητικής (1891), Λογικές Έρευνες (1900-1901), Ιδέες Ι (1913), 

Μαθήματα για την Εσωτερική Συνείδηση του Χρόνου (1928), Τυπική και Υπερβατολογική 

Λογική (1929) και Καρτεσιανοί Στοχασμοί (1931). Ωστόσο, συνέταξε χιλιάδες σελίδες 

χειρογράφων, το οποία συλλέχθηκαν από το αρχείο του και δημοσιεύονται έως και σήμερα 

στη σειρά της Husserliana21. 

Για να κατανοηθεί η φαινομενολογία, όπως την προσέγγισε και ανέπτυξε ο Husserl, 

θα πρέπει πρώτα να αποσαφηνιστούν κάποιες βασικές έννοιες που επηρέασαν τη 

διαμόρφωση της. Αρχικά, η έννοια του βιόκοσμου (Lebenswelt) υπήρξε θεμελιώδης για τη 

χουσερλιανή φαινομενολογία. Το Lebenswelt κατά τον Husserl (2012) αποτελείται από τον 

κόσμο των αντικειμένων γύρω μας όπως τα αντιλαμβανόμαστε ή τα βιώνουμε σε συνάρτηση 

με την εμπειρία του εαυτού μας ή του σώματος μας και των σχέσεων μας με τον κόσμο. Θα 

μπορούσε αλλιώς να οριστεί ως ο «κόσμος που ζούμε και βιώνουμε, ο οποίος εμφανίζεται με 

πλήρες νόημα στη συνείδηση με όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά˙ όχι ένας κόσμος κάπου 

εκεί, αλλά ένας ανθρώπινα σχεσιακός κόσμος (Todres & Galvin, 2008: 571). Ο βιόκοσμος 

λαμβάνει χώρα πριν σκεφτούμε γι αυτόν, πριν τον περιγράψουμε γλωσσικά και κατευθύνει 

την προσοχή μας στη βιωμένη κατάσταση και στον κοινωνικό κόσμο του ατόμου, παρά στον 

εσωτερικό κόσμο της ενδοσκόπησης (Πουρκός, 2010). Κατά τον Merleau-Ponty (1962: 205) 

«δεν υπάρχει εσωτερικός άνθρωπος, ο άνθρωπος είναι στον κόσμο και μόνο μέσα στον 

κόσμο γνωρίζει τον εαυτό του».  

Στον βιόκοσμο, η συνείδηση ενός ατόμου κατευθύνεται πάντα προς κάτι εσωτερικά ή 

εξωτερικά του κόσμου, είναι συνείδηση τίνος (Husserl, 1977). Όταν η συνείδηση ενός ατόμου 

                                                           
18 Martin-Luther University Halle-Wittenberg. Εδρεύει στο Halle ή Saale Γερμανίας. 
19 Georg-August University. Εδρεύει στο Göttingen της Γερμανίας.  
20 University of Freiburg. Εδρεύει στο Freiburg in Breisgau της Γερμανίας.  
21 Πρόκειται για διαλέξεις μαθημάτων, φιλοσοφικά σχέδια και στοχασμούς, προσωπικά σχόλια και προσχέδια 

του Husserl τα οποία εκδίδονται σε τόμους. Έως το 2017 έχουν εκδοθεί 45 τόμοι. Τα στοιχεία προέκυψαν από 

την επίσημη ιστοσελίδα της Husserliana: 

http://www.husserl.net/books/titlelist.php?sorter=year&opt=1&sense=ASC 

 

http://www.husserl.net/books/titlelist.php?sorter=year&opt=1&sense=ASC
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έχει συνείδηση τινός, συνείδηση ενός αντικειμένου δηλαδή και αυτή ακριβώς η συνείδηση 

σημαίνει κάτι για το άτομο, τότε το υποκείμενο/άτομο συνδέεται σε αμοιβαία συνύπαρξη με 

το αντικείμενο. Αυτή η φαινομενολογική πράξη εξελίσσεται σε χαρακτηριστικό της 

συνείδησης και αποκαλείται αποβλεπτικότητα ή προθετικότητα ή αναφορικότητα 

(intentionality). Ακολουθώντας αυτόν το συλλογισμό, ο Husserl κατέληξε ότι εφόσον η 

συνείδηση και τα αντικείμενα συνεπάγονται το ένα το άλλο, η γνώση για τον κόσμο δεν 

μπορεί να είναι ούτε υποκειμενική, ούτε αντικειμενική αλλά δι-υποκειμενική (Husserl, 2012).    

Για την κατάκτηση της γνώσης και την αποφυγή πλάνης σε σχέση με τα φαινόμενα 

του εξωτερικού κόσμου, o Husserl υποστήριξε πως θα πρέπει το άτομο να εγκαταλείψει τη 

φυσική του στάση προς τον κόσμο και να προσπαθήσει να τον μελετήσει με τη βοήθεια της 

φαινομενολογικής στάσης. Για τον Husserl (1970), στη φυσική στάση το υποκείμενο σκοπεύει 

κατευθείαν στο ίδιο το αντικείμενο και στις εμφανίσεις του, ενώ στη φαινομενολογική, 

αναστοχαστική στάση, θεματικό αντικείμενο γίνονται οι πολλαπλές εμφανίσεις μέσω των 

οποίων παρουσιάζεται το αντικείμενο. Από την ασφαλή, φιλοσοφική του θέση, το 

υποκείμενο μπορεί να περιγράψει τις ποικίλες αποβλεπτικότητες και τα ποικίλα αντικείμενα, 

όπως επίσης και τον εαυτό του και τον κόσμο (Πουρκός, 2010). Επομένως, όταν το άτομο 

μετατοπιστεί από τη φυσική στάση στη φαινομενολογική, αρχίζει να βλέπει τα πράγματα 

όπως ακριβώς αυτά δίδονται, όπως ακριβώς εμφανίζονται και ορίζονται ως προς τη «μορφή» 

τους (Sokolowski, 2003). Μέσω της φαινομενολογίας και του αναστοχασμού στα πράγματα 

που αυτή επιβάλλει, το άτομο βλέπει το ανθρώπινο είναι ως τον τόπο όπου αναδύεται η 

αλήθεια (Husserl, 1977). 

Η μετάβαση από τη φυσική στάση στη φαινομενολογική οπτική του κόσμου 

ονομάστηκε από το Husserl «φαινομενολογική αναγωγή». Σύμφωνα με τον ίδιο (2012: 52), 

«η υιοθέτηση της φαινομενολογικής στάσης δεν ουδετεροποιεί τις αποβλεπτικότητες που 

ενυπάρχουν στη φυσική στάση, δεν τις καταστρέφει και δεν τις ευτελίζει˙ υιοθετεί, απλώς, 

απέναντι τους τη στάση ενός θεωρού, μία στάση από την οποία μπορεί να τις καταστήσει 

αντικείμενο θεωρητικής εξέτασης». Ο Husserl, μάλιστα, διέκρινε μία σειρά «αναγωγών»22 

(reduction) ή αλλιώς «εποχών» (epoche) προκειμένου ένα υποκείμενο να απαλλαχθεί από 

πρότερες παραδοχές και προκαταλήψεις του και να κατευθυνθεί προς μία αυθεντική και 

ουσιακή γνώση. Αυτή μόνο η γνώση μπορεί να του δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσει τον 

εαυτό του και τον κόσμο γύρω του. Για το λόγο αυτό, η φαινομενολογική αναγωγική μέθοδος 

                                                           
22 Συγκεκριμένα τα βήματα αναγωγών που ένα υποκείμενο οφείλει να ακολουθήσει για να απαλλαχθεί από τις 

προηγούμενες θέσεις του είναι: επιστημονική αναγωγή, φαινομενολογική αναγωγή, κοινωνικο-ιστορική και 

πολιτισμική αναγωγή και υπαρξιακή αναγωγή (Husserl, 2012). 
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του Husserl είναι ο τρόπος της απόλυτης καταξίωσης της ανθρώπινης ζωής, της 

πραγμάτωσης της ηθικής αυτονομίας του ανθρώπου (Τζούμα, 2005).  

Συνοψίζοντας, βασική θέση της χουσερλιανής φαινομενολογίας είναι ότι τα 

αντικείμενα εμφανίζονται στα άτομα πάντα υπό το πρίσμα της υποκειμενικότητας, μέσω του 

λόγου, της σκέψης και του σώματος μας. Βασικό σύνθημα του Husserl (2012) ήταν «πίσω 

στα ίδια τα πράγματα», που σημαίνει ότι πρέπει να προσπαθούμε να ερμηνεύουμε τα 

πράγματα στο πλαίσιο του δικού τους τρόπου εμφάνισης, αποφεύγοντας να τα αλλοιώνουμε ή 

να τα αναγάγουμε σε κάτι άλλο που δεν σχετίζεται με το είδος τους. Έτσι, μόνο μπορούμε να 

μελετήσουμε και να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για τις ίδιες τις εμπειρίες μας. Η 

φαινομενολογία, άλλωστε, «επιδιώκει να περιγράψει την ανθρώπινη εμπειρία και τον τρόπο 

με τον οποίο παρουσιάζονται τα πράγματα μέσα στην εμπειρία και διά της εμπειρίας» 

(Πουρκός, 2010: 379). 

 Ο Husserl δέχθηκε κριτική από σύγχρονους και μεταγενέστερους μελετητές23, κυρίως 

λόγω της αποκλειστικά θεωρητικής προσέγγισης καθαρών φαινομένων, τα οποία μπορεί το 

άτομο να πλησιάσει μόνο όταν το πνεύμα απογυμνώσει τα φαινόμενα από οποιοδήποτε 

επίκτητο και μεταβλητό στοιχείο (Τζούμα, 2005). Παρά τις κριτικές, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, ο Husserl επηρέασε πληθώρα φιλοσόφων και ερευνητών. Εξέχουσα θέση στους 

συνεχιστές του έχει ο Martin Heidegger, ο οποίος οδήγησε τη φαινομενολογία προς μία νέα 

κατεύθυνση: αυτή της ερμηνευτικής φαινομενολογίας.  

 

3.3.2. Η οντολογική ερμηνευτική προσέγγιση: Martin Heidegger 

Ο Martin Heidegger (1889-1976) εμφανίστηκε στην ακαδημαϊκή και φιλοσοφική σκηνή της 

Γερμανίας τη δεκαετία του 1920, εκτροχιάζοντας, κατά κάποιο τρόπο, το φιλοσοφικό κίνημα 

του Husserl που είχε πάρει διαστάσεις πολιτισμικού φαινομένου (Sokolowski, 2003). Ο 

Heidegger διάβασε σε μικρή ηλικία έργα του Αριστοτέλη και του Brentano, ενώ ως φοιτητής 

ήρθε σε επαφή με τις Λογικές Έρευνες του Husserl. Ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή 

το 1913 και ξεκίνησε να διδάσκει μαθήματα για την ελληνική φιλοσοφία, τη φαινομενολογία 

και τη φιλοσοφία της θρησκείας στο Πανεπιστήμιο του Freiburg, όπου και είχε φοιτήσει. Από 

τα πρώτα του βήματα και κυρίως το πρώτο του έργο Είναι και Χρόνος (1927) απέδειξε ότι 

είχε ήδη μεγάλη γνώση της ιστορίας της φιλοσοφίας και την εκπαίδευση ενός φιλοσόφου, 

καθώς οι παραπομπές του ήταν στον Αριστοτέλη, τον Αυγουστίνο, τον Suarez, τον Descartes 

κα τον Kant. 

                                                           
23 Όπως αναφέρεται και στο Υποκεφάλαιο: 3.2 «Η φαινομενολογία ως φιλοσοφικό ρεύμα μέσα στον χρόνο». 
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Ο Heidegger επηρεάστηκε εμφανώς από τον Husserl και κυρίως από τη θεωρία του 

σχετικά με την αποβλεπτικότητα της συνείδησης και τον τρόπο παρουσίασης των 

φαινομένων ως ενσυνείδητες εμπειρίες. Παρόλα αυτά, το βασικό ζήτημα με το οποίο 

ασχολήθηκε ήταν το ερώτημα για το είναι και όλες τις προεκτάσεις που αυτό μπορεί να έχει. 

Εναντιώθηκε στην ουσιοκρατία και το υπερβατικό υποκείμενο του Husserl και ανέπτυξε μία 

υπαρξιστική, οντολογική προσέγγιση της ερμηνείας και της κατανόησης, μία φαινομενολογία 

του Dasein, μία φιλοσοφία επικεντρωμένη στο υπάρχειν-εντός-του-κόσμου (Θανασάς, 2001). 

Για τον Heidegger (1978) η κατανόηση του κόσμου και κατά συνέπεια η αποβλεπτικότητα 

της ως αρχέγονη κατάσταση, προηγείται κάθε γνωστικής πράξης και είναι ο θεμελιώδης 

τρόπος ώστε το άτομο να υπάρχει μέσα στον κόσμο. Και αυτό πηγάζει από το γεγονός ότι η 

ανθρώπινη ύπαρξη είναι από την αρχή μία σχέση με τον κόσμο (Πουρκός, 2010). 

Ο Heidegger (1978: 30) υποστήριξε ότι «δεν είναι τα πράγματα που υπάρχουν πρώτα 

στον εξωτερικό κόσμο και έπειτα τα άτομα προσπαθούν να τα κατανοήσουν από τις δικές 

τους οπτικές, αλλά η σχέση τους με τον κόσμο είναι αυτή που υπάρχει πρώτα, η οποία 

μορφοποιεί την κατανόηση τους γι αυτόν». Ο κόσμος, δηλαδή, δεν είναι μια πραγματικότητα 

έξω από τον άνθρωπο που θα πρέπει να αναλυθεί ορθολογικά, αλλά μία πραγματικότητα 

μέσα από την οποία αναδυόμαστε ως υποκείμενα, και προσπαθούμε να τη συγκροτήσουμε 

όσο προσπαθεί να μας συγκροτήσει και αυτή (Τζούμα, 2005). Ενώ, λοιπόν, οι προγενέστερες 

θεωρίες υποστήριζαν την επιτακτική ανάγκη της εκκαθάρισης των προσχηματισμένων 

αντιλήψεων, προκείμενου το άτομο να οδηγηθεί στην αντικειμενική γνώση, «ο Heidegger 

ισχυρίστηκε ότι αυτό ακριβώς το είναι-μέσα-στον-κόσμο με όποιες προκαταλήψεις και 

προσχηματισμένες υποθέσεις φέρει, καθιστά τελικά δυνατή την κατανόηση» (Holub, 2004: 

377).    

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι στόχος της ερμηνευτικής του Heidegger δεν 

είναι να αναδείξει τη μία, μοναδική και αντικειμενική αλήθεια, αλλά να τονίσει στο 

υποκείμενο τη σημασία της διαδικασίας σύλληψης του νοήματος εντός συγκεκριμένων 

ιστορικών και χωρικών ορίων. Κάθε τέτοια προσπάθεια κατανόησης, είναι μία 

πλαισιοθετημένη στον χώρο και στον χρόνο προβολή των προ-εννοήσεων, των προ-θεάσεων 

και των προ-κατανοήσεων ενός ατόμου (Heidegger, 1978). Το αποτέλεσμα, αυτό που τελικά 

θα κατανοήσει η συνείδηση και το άτομο, εξαρτάται πλήρως από την αντίληψη του για τον 

κόσμο, την κοσμοθεωρία του, η οποία επηρεάζεται από το περιβάλλον, το φύλο, τη φυλή και 

την κοινωνική του τάξη (Heidegger, 1982). Επομένως, δεν υπάρχει σωστός τρόπος εισόδου 

στην ερμηνεία του κόσμου αλλά σταδιακή αναγνώριση, αποκάλυψη και εκδίπλωση των 
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δεδομένων που συνιστούν τις προ-κατανοήσεις κάθε υποκειμένου, προκειμένου να 

αποφασίσει ποια «θέαση» θα επιλέξει (Τζούμα, 2005). 

Ο Heidegger επηρέασε με την ερμηνευτική στροφή του τη φαινομενολογική σκέψη, 

καθώς αποκάλυψε ότι η μεταβαλλόμενη κατανόηση οδηγεί στο μοναδικό αληθινό κάθε φορά 

νόημα, υπό την έννοια ότι είναι αυτό που ο άνθρωπος μπορεί κάθε φορά να κατανοήσει 

εξαιτίας της ιστορικότητας της ύπαρξης του (Gadamer, 2004). Επιπλέον, ανέδειξε την 

κατανόηση και την ερμηνεία σε καθολική ουσία, δίνοντας της την προέκταση της ύπαρξης 

μέσα στον κόσμο και δεν την προσάρτησε ως επινοημένη και βοηθητική λειτουργία σε 

ειδικές επιστήμες (Τζούμα, 2005). Η συμβολή του δεν περιορίστηκε στην ερμηνεία των 

αντικειμένων κόσμου, αλλά προεκτάθηκε στην κατανόηση της ανθρώπινης, βιωμένης 

εμπειρίας. Σύμφωνα με τον Θανασά (2001) επηρέασε ακόμη και ποικίλες θεωρίες 

λογοτεχνίας, αφού μέσω της αποκάλυψης των προϋποθετικών όρων της κατανόησης 

προσέφερε στη θεωρία της λογοτεχνίας πλουραλιστικές αναγνώσεις. Η ερμηνευτική 

προσέγγιση του Heidegger συνέβαλλε στη διαμόρφωση μίας νέας όψης της φαινομενολογίας, 

η οποία εξελίχθηκε από μεταγενέστερους μελετητές και φιλοσόφους˙ ένας εκ των οποίων 

ήταν και ο Paul Ricoeur.  

 

3.3.3. Η ερμηνευτική προσέγγιση: Paul Ricoeur 

Ο Paul Ricoeur (1913-2005) υπήρξε ένας καταξιωμένος Γάλλος φιλόσοφος, ο οποίος μέσω 

της ερμηνευτικής φαινομενολογικής του προσέγγισης, εστίασε στην υποκειμενική κατανόηση 

της εμπειρίας από ένα άτομο ή από μία ομάδα ατόμων. Προσπάθησε, κατά κάποιο τρόπο, να 

αποκαλύψει και να ερμηνεύσει τον κόσμο μέσα από προσωπικές ιστορίες ζωής, για την 

ακρίβεια μέσω της αφήγησης βιογραφικών ιστοριών (Kafle, 2011). Ο Ricoeur ξεκίνησε τις 

σπουδές του στη φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Ρεν (Rennes University) και τις 

ολοκλήρωσε στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris-Sorbonne University). Κατά τη 

διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και συγκεκριμένα το 1939 φυλακίστηκε στη 

Γερμανία, όπου του δόθηκε η ευκαιρία να μελετήσει το έργο σπουδαίων Γερμανών 

φιλοσόφων και να μεταφράσει στα γαλλικά το έργο του Husserl Ideas: Part 1. General 

Introduction to Pure Phenomenology, υπό την επίβλεψη των γερμανικών αρχών. Μετά το 

τέλος του πολέμου, ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στη φιλοσοφία και χρίσθηκε 

λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου (University of Strasbourg), διδάσκοντας 

ιστορία της φιλοσοφίας. Το 1965 μετακόμισε στο Παρίσι, παίρνοντας έδρα στο Πανεπιστήμιο 

του Δυτικού Παρισιού Ναντέρ Λα Ντεφάνς (Paris Nanterre University), από όπου και 

συνταξιοδοτήθηκε. Το έργο του μεταφράσθηκε σε περισσότερες από είκοσι γλώσσες ενώ 
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παράλληλα του απονεμήθηκε πληθώρα βραβείων24 για το συγγραφικό του έργο και για τις 

ομιλίες του σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής. 

 Το βασικό θέμα που απασχόλησε τον Ricoeur στην πρώιμη σκέψη του ήταν η ύπαρξη 

μίας φιλοσοφικής ανθρωπολογίας και για την απόδειξη της προσπάθησε να αναπτύξει ένα 

μοντέλο ικανού ανθρωπίνου όντος25 (Pellauer & Dauenhauer, 2016). Μέσα σε αυτό 

αναζήτησε τις θεμελιώδεις ικανότητες και τις αδυναμίες του, τα ευάλωτα σημεία του, μέσω 

των οποίων διαμορφώνονται οι σκέψεις του, οι πράξεις του και τελικά η ζωή στο σύνολο της 

(Ricoeur, 1966). Πεποίθηση του Ricoeur ήταν πως ο άνθρωπος ποτέ δεν είναι απολύτως 

ειλικρινής με τον εαυτό του, καθώς έχει την τάση να ωραιοποιεί τις καταστάσεις που τον 

φέρνουν σε δύσκολη θέση και να αιτιολογεί στον εαυτό του το λόγο των πράξεων του με τον 

ένα ή τον άλλο τρόπο. Για να μπορέσει το άτομο να απογυμνωθεί μπροστά στον εαυτό του, 

θα πρέπει να τον πλησιάσει και να τον γνωρίσει. Η αυτογνωσία, σύμφωνα με τον Ricoeur 

(1966) επέρχεται μόνο όταν το υποκείμενο κατανοήσει τη σχέση του με τον κόσμο, μέσα 

στον κόσμο, τη ζωή του μεταξύ άλλων και τον εαυτό του μέσα στον χρόνο.  

 Ο Ricoeur μελέτησε το έργο του Husserl, επηρεάστηκε από αυτό κυρίως σε ό,τι 

αφορά τις αντιληπτικές δυνατότητες της συνείδησης, αλλά διαφώνησε με τη θέση του για τη 

διαφάνεια του αυτο-στοχαζόμενου cogito (Πουρκός, 2010). Στο βιβλίο του «Freedom and 

Nature: The Voluntary and the Involuntary» (1966), υποστήριξε ότι η ανθρώπινη συνείδηση 

έχει ορισμένες εκούσιες και κάποιες άλλες ακούσιες διαστάσεις, οι οποίες λειτουργούν 

συμπληρωματικά. Ως εκούσιες διαστάσεις περιέγραψε τη δυνατότητα του ανθρώπινου νου 

για λήψης απόφασης, το δικαίωμα του στην επιλογή αντικειμένων, στάσεων και θέσεων και 

το πλεονέκτημα του τα παραπάνω να γίνουν ενσυνείδητες πράξεις. Στις ακούσιες διαστάσεις 

κατατάσσει όσες πράξεις, ή καλύτερα αντιδράσεις, συμβαίνουν από το σώμα 

αντανακλαστικά, χωρίς σκέψη, ασυνείδητα. Οι ακούσιες δυνατότητες της συνείδησης 

εκδηλώνονται όταν το υποκείμενο αντιληφθεί κίνδυνο ή βρεθεί σε οποιαδήποτε θέση στην 

οποία πρέπει να λειτουργήσει βιαστικά και δραστικά ώστε να προστατεύσει τον εύθραυστο 

εαυτό του (Ricoeur, 1986). Για τον Ricoeur (1966), οι άνθρωποι οφείλουν να 

συνειδητοποιήσουν ότι η κατανόηση ενός κόσμου που δε δημιούργησαν οι ίδιοι είναι 

αδύνατη˙ ο μόνος τρόπος κατανόησης και ερμηνείας του κόσμου είναι εάν αντιληφθούν τους 

εαυτούς τους ως ανθρώπινα όντα που ανήκουν-μέσα-στον-κόσμο και όχι έξω από αυτόν. 

                                                           
24 Hegel Prize (Στουτγάρδη, 1985), Dante Prize (Φλωρεντία, 1988), Karl Jaspers Prize (Χαϊδελβέργη, 1989), 

Leopold Lucas Prize (1990), French Academy Grand Prize for Philosophy (1991), Kyoto Prize (2000) and Pope 

Paul VI International Prize (2003). Οι παραπάνω τίτλοι διακρίσεων δεν μεταφράστηκαν στην ελληνική γλώσσα 

σκοπίμως, καθώς δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση τους από λεξικό παρόμοιων όρων.   
25 Ο όρος όπως βρέθηκε στην αγγλική βιβλιογραφία: capable human being.  
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 Όπως διαφαίνεται από τον παραπάνω συλλογισμό, σημαντικό ρόλο στη φιλοσοφία 

του Ricoeur έπαιξε η προσέγγιση του Heidegger για το Dasein, το υπάρχειν-εντός-του-

κόσμου. Ο ίδιος έγραψε χαρακτηριστικά: «μπορούμε να κατανοήσουμε τους εαυτούς μας, 

που είναι η αρχή για να καταλάβουμε τον κόσμο, μέσω των εμπειριών που αποτυπώθηκαν 

στη μνήμα μας ή μέσω των εμπειριών που έγινες εικόνες στη φαντασία μας, κατά τη διάρκεια 

της ζωής μας, από τα εξωτερικά ερεθίσματα που δεχόμαστε, από την παράδοση και την 

κουλτούρα μας» (1986: 138). Ο Ricoeur συμφώνησε απόλυτα με τον Heidegger σχετικά με 

το ότι οι προ-εννοήσεις, οι προγενέστερες εμπειρίες και οι προκαταλήψεις επηρεάζουν την 

υποκειμενική πρόσληψη του κόσμου από τα υποκείμενα. Ανέπτυξε, λοιπόν, μία πρωτότυπη 

ερμηνευτική φαινομενολογία, χρησιμοποιώντας μεθόδους που προσεγγίζουν τον κόσμο της 

ζωής  και αναζητώντας την πολυσημική αλήθεια των φαινομένων σε συγκεκριμένα επίπεδα, 

στα οποία λαμβάνει χώρα η κατανόηση τους (Pellauer & Dauenhauer, 2016). 

 Στη φαινομενολογική προσέγγιση του ο Ricoeur στοχεύει στη διασάφηση της 

ανθρώπινης ύπαρξης μέσω της κατανόησης της συμβολικής συμπεριφοράς των ανθρώπων 

και της καταγραφής του λόγου, των χειρονομιών και των συναισθημάτων τους (Audi, 2011). 

Για την επίλυση του δυϊσμού μεταξύ της εξήγησης και της κατανόησης προτείνει τη 

διαλεκτική της συμπληρωματικότητας, όπου επιχειρεί να συνδέσει την αντικειμενικότητα του 

επιστημονικού λόγου με τον φαινομενολογικό, λαμβάνοντας υπόψη διαστάσεις που αφορούν 

στην υποκειμενικότητα του αναστοχασμού (Πουρκός, 2010: 386). Συγκεκριμένα, με τη λέξη 

διαλεκτική, ο Ricoeur διευκρινίζει στο βιβλίο του «Δοκίμια Ερμηνευτικής» (1989: 200), 

εννοεί τη θεώρηση εκείνη «σύμφωνα με την οποία η εξήγηση και η κατανόηση δε συνιστούν 

δύο πόλους μίας σχέσης αποκλεισμού αλλά τις συσχετικές στιγμές μιας περίπλοκης 

διαδικασίας που μπορεί να ονομαστεί ερμηνεία». Μέσα σε αυτή την εναλλακτική του λύση 

συμπεριλαμβάνονται οι δύο προαναφερθείσες συνιστώσες: η επιστημολογική και η 

οντολογική.   

 Η ερμηνεία, κατά τον Ricoeur (1998), επέρχεται ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο 

μοτίβο, το οποίο το άτομο ακολουθεί όταν θέλει να αποκωδικοποιήσει ένα νόημα ή ένα 

κείμενο. Το συγκεκριμένο μοτίβο επιτάσσει τον προσδιορισμό της σημασίας του νοήματος, 

το διαχωρισμό του από τη ψυχική πρόθεση του φορέα του μηνύματος ή του συγγραφέα του 

κειμένου και την ενσωμάτωση του μέσα στο πλαίσιο των εμπειριών και των πεποιθήσεων του 

φορέα αλλά και του ίδιου του ατόμου, που βρίσκεται στη θέση του ακροατή ή του αναγνώστη 

(Ricoeur, 1989). Επομένως, ο Ricoeur συμπεραίνει ότι τα νοήματα δε δίνονται στο 

υποκείμενο άμεσα καθότι διαμεσολαβεί η ερμηνευτική τους προσέγγιση, επηρεασμένη από 

τις συμβολικές κατασκευές του πολιτισμού, της τέχνης, της θρησκείας και της γλώσσας του. 
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 Για τους σκοπούς της παρούσας ερευνητικής μελέτης και από τη στιγμή που η 

ερμηνευτική φαινομενολογία του Ricoeur θα επικουρήσει στην ανάλυση των δεδομένων που 

προέκυψαν έπειτα από την ερευνητική διαδικασία, κρίνεται σκόπιμη η παρουσίαση της 

ερμηνευτικής φαινομενολογικής μεθόδου έρευνας όπως την προσέγγισε και διαμόρφωσε ο 

ίδιος. Ο Ricoeur επιχείρησε να ακολουθήσει τη χρονολογική διαδρομή της ερμηνείας, 

προκειμένου να τις αποδώσει νέα χαρακτηριστικά και να τη διαμορφώσει με τέτοιο τρόπο 

ώστε να ενδείκνυται για έρευνες στο χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Η 

σημαντικότερη συμβολή του, ολοκληρώνοντας αυτό το εγχείρημα, ήταν να καταλήξει σε τρία 

επίπεδα ανάλυσης της βιωμένης εμπειρίας, δίνοντας εξέχουσα σημασία σε κάθε ένα από αυτά 

και υποστηρίζοντας ότι μέσα από τη σκέψη του, τις πράξεις του και τις σχέσης του με τον 

κόσμο, το άτομο μπορεί να πλησιάσει το εγώ του (Terra, Goncalves, Kotzias & Erdmann, 

2009) . 

Αρχικά, εντοπίζει στην ερμηνεία τη διάσταση της εξήγησης, όταν προέκυψε στο άτομο 

η ανάγκη να κατανοήσει τα θρησκευτικά κείμενα. Έπειτα, αναγνωρίζει τη διαδικασία της 

ερμηνευτικής ως την «επιστήμη της γλωσσικής κατανόησης, η οποία λειτουργεί ως βάση για 

την αντίληψη και την κατανόηση όλων των κειμένων» (Ricoeur, 1974: 188). Συγκεκριμένα, 

ισχυρίζεται πως η ερμηνευτική προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «ερμηνεία», που 

σημαίνει τη διαδικασία του να γίνεται κάτι κατανοητό μέσω της έκφρασης του με τη γλώσσα. 

Η έννοια της εξήγησης εξακολουθεί να ενυπάρχει στη διάσταση της ερμηνείας, καθώς κάθε 

γλωσσική εκφορά εξηγείται μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο για να γίνει κατανοητή (Ricoeur, 

1974). Η επόμενη διάσταση που προσδίδει στην ερμηνευτική είναι άκρως επηρεασμένη από 

τον Heidegger και έχει να κάνει με το Dasein, την κατανόηση της ύπαρξης του υποκειμένου 

μέσα στον κόσμο. Το άτομο, ισχυρίζεται ο Ricoeur (1976) αντιλαμβάνεται τα αντικείμενα, 

τον εαυτό του και εν τέλει τον ίδιο τον κόσμο μέσω των ήδη υπαρχουσών προκαταλήψεων 

και θέσεων του. Τα ερεθίσματα του από τα εξωτερικά φαινόμενα, τον περιβάλλοντα κόσμο, 

το φύλο, τη φυλή του και την κοινωνική τάξη του συνθέτουν την ιστορικότητα του, που 

αναπόφευκτα επηρεάζει τον τρόπο που θα εξηγήσει τον κόσμο (Ricoeur, 1974). Με την 

προσθήκη της τελευταίας διάστασης, η ερμηνευτική παρουσιάζεται ως «ένα σύστημα 

κατανόησης, το οποίο αναζητά να ερμηνεύσει μηνύματα και νοήματα που είναι κρυμμένα 

πίσω από το λόγο των υποκειμένων ή τον τρόπο παρουσίασης των αντικειμένων» (Ricoeur, 

1976: 29).  

Ο Ricoeur πίστεψε ότι τα υποκείμενα έχουν τη δυνατότητα κατανόησης του κόσμου, 

παρά την ύπαρξη κρυμμένων από τη συνείδηση νοημάτων. Για το λόγο αυτό υποστήριξε ότι 
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μέλημα της συνείδησης πρέπει να είναι «η επανεύρεση της αυθεντικότητας του νοήματος»26 

(Ricoeur, 1974: 308). Κατέληξε, λοιπόν, ότι στόχος της ερμηνευτικής είναι να ανακαλύψει τη 

πολυσημική αλήθεια των φαινομένων, την κατανόηση της ανθρώπινης ύπαρξης στο σύνολο 

της. Για να το επιτύχει αυτό, πρέπει να ερμηνεύσει τον κόσμο της ζωής μέσα σε τρία επίπεδα 

(Ricoeur, 1976): 

 α. το επίπεδο της καθημερινής ζωής ή αυτό που ένα άτομο βιώνει στην καθημερινή του ζωή. 

Το επίπεδο αυτό περιλαμβάνει τον εαυτό του, τα υπόλοιπα πρόσωπα που συνθέτουν το 

κοινωνικό περιβάλλον του και τις καταστάσεις διαβίωσης του. 

 β. το επίπεδο της επιστημονικής ζωής. Στο επίπεδο αυτό ανήκουν τα δεδομένα και οι έννοιες 

που μπορεί να έχουν προκύψει από πρότερες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές εμπειρίες, 

θεωρίες στις οποίες πιστεύει και επιστημονικά παραδείγματα που ενδεχομένως έχει 

ενστερνιστεί. 

Γ. το αναστοχαστικό επίπεδο. Εδώ ανήκει η διαδικασία της αποτίμησης του ατόμου σχετικά 

με τις εμπειρίες του, τον εαυτό του και τον κόσμο. Επίσης, στο επίπεδο αυτό περιλαμβάνεται 

ο τρόπος που το άτομο, επηρεασμένο από το σύνολο του βίου του, αποφασίζει να δράσει στο 

μέλλον.  

 Μέσω του παραπάνω συλλογισμού, ο Ricoeur προτείνει έναν τρόπο προσέγγισης της 

βιωμένης εμπειρίας, ο οποίος δεν μπορεί να αποστασιοποιηθεί από αντικειμενικά 

περιστατικά, αλλά δίνει ιδιαίτερη σημασία στην υποκειμενική προσέγγιση των ατόμων 

(Terra, et. al., 2009). Κατά τον Ricoeur (1998), ο τρόπος με τον οποίο βιώνουμε τον κόσμο, 

επηρεασμένοι από καταστάσεις μέσω των οποίων αποκτούμε κατανόηση γι αυτόν, 

δημιουργούν την ανάγκη να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας με τα υποκείμενα που μας 

περιβάλλουν, για να τις κατανοήσουν και αυτά. Η ανάγκη αυτή των προσφύγων να μιλήσουν, 

να εξωτερικεύσουν με την εκφορά του λόγου και να ερμηνεύσουν τις εμπειρίες τους, στάθηκε 

η αφορμή να επιλεχθεί η ερμηνευτική προσέγγιση του Ricoeur ως η καταλληλότερη για την 

ανάλυση του λόγου τους. Δε θα μπορούσε βέβαια να μην συμπεριληφθεί στη διαδικασία της 

συλλογής των δεδομένων η βιογραφική αφηγηματική μέθοδος, εφόσον πρόκειται για τις 

ιστορίες ζωής των προσφύγων.   

 

3.4. Η βιογραφία ως θεωρητική και ερευνητική προσέγγιση του υποκειμένου 

Ο όρος «βιογραφική προσέγγιση» περιγράφεται ως «ένα πολυσχιδές πεδίο ερευνητικών 

προσεγγίσεων, στο οποίο συνυπάρχουν θεωρήσεις, μεθοδολογικές προτάσεις και ερευνητικές 

                                                           
26 Η μετάφραση είναι δική μου από τη φράση «rediscovery the authenticity of meaning».  
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πρακτικές, αντιπαρατιθέμενες και αλληλοσυμπληρούμενες» (Τσιώλης, 2010: 347). Κοινό 

στοιχείο όλων των συντελεστών της βιογραφικής προσέγγισης είναι η χρήση βιογραφικών 

αφηγήσεων ή αφηγήσεων ζωής, κατά τις οποίες το εμπλεκόμενο υποκείμενο καλείται να 

διηγηθεί την ιστορία της ζωής του ή μία συγκεκριμένη περίοδο της ιστορίας της, 

ανακαλώντας στη μνήμη του προσωπικά βιώματα, συναισθήματα και εμπειρίες στις οποίες 

έχει προσωπικά εμπλακεί. Τα άτομα, μέσω της διαδικασίας της βιογραφικής αφήγησης, 

καλούνται να συνάψουν μία αναστοχαστική σχέση με τον εαυτό τους, να επεξεργαστούν τη 

διαδρομή του βίου τους και να δημιουργήσουν βιογραφικές κατασκευές (Τσιώλης, 2014). Με 

τον τρόπο αυτό, επιχειρούν να αναγνωριστούν από τους άλλους, να ορίσουν τον κοινωνικό 

τους τόπο, να αποκτήσουν γνώση για τον εαυτό του και να αντλήσουν πρότυπα 

προσανατολισμού της δράσης (Apitzsch & Siouti, 2007).     

 Η βιογραφική μέθοδος εμφανίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα στην κοινωνιολογική 

έρευνα «Ο Πολωνός Χωρικός στην Ευρώπη και στην Αμερική» των William Thomas και 

Florian Znaniechi (1927), η οποία στόχευε να μελετήσει τους τρόπους που βιώθηκε από τους 

ίδιους τους μετανάστες η μετακίνηση τους από την αγροτική ύπαιθρο σε νέες βιομηχανικές 

κοινωνίες. Επιπλέον, θέλησαν να μελετήσουν τις διαδικασίες της κοινωνικής και της 

πολιτισμικής αναδιοργάνωσης που επέφερε μία τέτοια μεταβολή στη ζωή τους και προξένησε 

αλλαγές στους προσανατολισμούς δράσης, στην οργάνωση της καθημερινότητας και στην 

κοινωνική συμβίωση (Plummer, 2000). Από την αρχή της, η βιογραφική προσέγγιση έδειξε 

τη χρησιμότητα της σε ερευνητικές μελέτες που σχετίζονται με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 

και κυρίως με μετανάστες και πρόσφυγες. Σύμφωνα με τις Apitzsch και Siouti (2007), η 

αναγκαστική ή εθελοντική μετανάστευση αν και παρουσιάζεται ως μαζικό φαινόμενο, μπορεί 

να κατανοηθεί μόνο από την εξιστόρηση της υποκειμενικά βιωμένης εμπειρίας, των 

συναισθημάτων που προκάλεσε και τα ζητήματα προσδιορισμού ταυτότητας που επέφερε.  

 Το φιλοσοφικό υπόβαθρο, στο οποίο στηρίχθηκε η βιογραφική προσέγγιση στις αρχές 

της, ήταν το ρεύμα του Πραγματισμού. Σύμφωνα με αυτό, η κοινωνική πραγματικότητα δεν 

μπορεί να κατανοηθεί γνωστικά μόνο μέσω της αφηρημένης σκέψης και της 

συμπερασματικής λογικής, αλλά επιβάλλεται να εξετασθεί το πεδίο της καθημερινής ζωής, 

της βιωμένης εμπειρίας και της κοινωνικής πράξης (Joas, 1993). Επιπλέον, η σύλληψη της 

κοινωνικής πραγματικότητας δεν  μπορεί να αποσυνδεθεί από την οπτική υπό την οποία τα 

άτομα ερμηνεύουν και ορίζουν τα κοινωνικά δεδομένα και δρουν μέσα στον κοινωνικό 

κόσμο (Τσιώλης, 2010). Σχετικά με τη θεώρηση αυτή, οι Thomas και Znaniechi γράφουν: 

«όλα τα κοινωνικά γεγονότα πρέπει να ιδωθούν ως προϊόντα της συνεχούς αλληλεπίδρασης 

μεταξύ της ατομικής συνείδησης και της αντικειμενικής κοινωνικής πραγματικότητας» 
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(1984: 228). Η άρρηκτη σχέση, επομένως, της υποκειμενικής οπτικής του ατόμου και του 

αντικειμενικού περιβάλλοντα κόσμου διαμορφώνει τελικά τις εμπειρίες του, καθώς είναι 

αδύνατο να πάψουν να επηρεάζονται από τη μία ή την άλλη δεδομένη, πλέον, συνθήκη.   

 Στο πέρασμα του χρόνου και συγκεκριμένα από τη δεκαετία του 1940 και έπειτα, η 

γενικότερη υποχώρηση των ποιοτικών ερευνητικών μεθόδων και η ολοκληρωτική 

επικράτηση του θετικισμού και της ποσοτικής μεθοδολογίας, υποβάθμισαν τη βιογραφική 

προσέγγιση, η οποία επέστρεψε στο τέλος της δεκαετίας του 1960, όταν το κίνημα της 

φαινομενολογίας είχε ανοίξει το δρόμο για την πολυτιμότητα της βιωμένης εμπειρίας και της 

ερμηνείας της (Τσιώλης, 2010). Ένας ακόμη παράγοντας που επηρέασε θετικά την 

επανεμφάνιση της βιογραφικής μεθόδου ήταν η ανάγκη που προέκυψε από τις ιστορικές και 

κοινωνικές συνθήκες της περιόδου να ακουστεί η φωνή αδύναμων ομάδων, όπως των ατόμων 

της εργατικής τάξης, των φεμινιστριών κ.ά. (Αβδελά και Ψαρρά, 1997). Η επιστροφή της 

βιογραφίας στο προσκήνιο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, φέρει ένα νέο 

φιλοσοφικό στοχασμό, σχετικό με την υπόσταση του υποκειμένου και το είδος της 

αναφορικότητας του που εκφράζεται μέσω των βιογραφικών αφηγήσεων.    

 Οι θεωρητικές βάσεις της νέας βιογραφικής προσέγγισης επηρεάστηκαν αφενός από 

τη θέση περί του κύματος εξατομίκευσης, το οποίο χαρακτηρίζει τις σύγχρονες κοινωνίες και 

αφετέρου από τη συστημική θεωρία που διατυπώνει την άποψη ότι η βιογραφία θα πρέπει να 

κατανοηθεί ως αυτοαναφορική δομή (Beck, 1986). Σύμφωνα με την πρώτη θέση, η 

πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει το βίο του σύγχρονου ανθρώπου τον αναγκάζει συχνά να 

λάβει σημαντικές αποφάσεις για πολλά ζητήματα ταυτόχρονα, χωρίς να διαθέτει 

αδιαμφισβήτητα κριτήρια για τις επιλογές του και μη μπορώντας να προβλέψει με ασφάλεια 

τις συνέπειες τους (Beck, 1986). Οδηγείται, δηλαδή, στην άκριτη λήψη αποφάσεων χωρίς να 

του δοθεί η ευκαιρία της ενδοσκόπησης, της εσωτερικής αναζήτησης του εαυτού του και της 

ώριμης καταγραφής των επιλογών του. Κατά τη δεύτερη θεώρηση, εξαιτίας της συχνής 

μεταβολής των συνθηκών διαβίωσης στη σύγχρονη εποχή, οι διαδρομές του βίου των ατόμων 

«αυτο-τυποποιούνται», εγείροντας στη συνείδηση ερωτήματα σχετικά με την ίδια την 

ταυτότητα του ατόμου (Τσιώλης, 2010).  

 Αποτέλεσμα των δύο παραπάνω θεωρήσεων είναι η δημιουργία συχνών βιογραφικών 

ασυνεχειών στη διαδρομή του βίου των υποκειμένων με αποτέλεσμα τη διαρκή αναζήτηση 

των θέσεων, των στάσεων και των πεποιθήσεων του. Το άτομο παραμένει αβοήθητο, 

βιώνοντας την απώλεια της σιγουριάς του εγώ του σε ένα κόσμο ταχύτατα μεταβαλλόμενο 

(Τσιώλης, 2014). Η βιογραφική προσέγγιση χαρίζει στο άτομο τον χρόνο και την τεχνική που 

χρειάζεται για εσωτερική συζήτηση με τον εαυτό του, έκθεση των σκέψεων και των 
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εμπειριών του, αποστασιοποίηση από αυτές και αποτίμηση τους. Το υποκείμενο, τελικώς, 

μπορεί να γνωρίσει και να διατηρήσει την ταυτότητα του στο βαθμό που μπορεί να παράγει 

από την εκάστοτε οπτική του μία συνεκτική περιγραφή του εαυτού του με τη μορφή μίας 

βιογραφίας (Apitzsch & Siouti, 2007).  

 Συμπερασματικά, η βιογραφική προσέγγιση με τις θεωρητικές και μεθοδολογικές της 

προεκτάσεις ενδείκνυται για την καταγραφή των εμπειριών αλλά και των απόψεων περί του 

εαυτού του δείγματος της παρούσας μελέτης. Από τις μεθοδολογικές προτάσεις που 

δημιουργήθηκαν με βάση τη βιογραφική προσέγγιση, αυτή που επηρέασε και εξακολουθεί να 

επηρεάζει τον ερευνητικό κόσμο είναι η αυτή της «βιογραφικής αφηγηματικής ανάλυσης» 

του Fritz Schütze. 

 

3.4.1. Η βιογραφική αφηγηματική προσέγγιση: Fritz Schütze27 

Η πρόταση του Fritz Schütze28 σχετικά με τη βιογραφική προσέγγιση έχει τις ρίζες της στη 

φαινομενολογική παράδοση και την κοινωνιογλωσσολογία και προσανατολίζεται στη μελέτη 

της συγκρότησης της βιογραφικής εμπειρίας εντός των διαφορετικών περιόδων του βίου. 

Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται από τον Schütze (1983) στις καταστάσεις αρνητικής βίωσης και 

συγκεκριμένα στις βιογραφικές περιόδους προσωπικής αναδιοργάνωσης εξαιτίας έντονων 

κοινωνικών μεταβολών που μεταφράζονται σε βιογραφικές ρήξεις. Ο τρόπος που κάθε 

ατομικότητα αντιμετωπίζει αυτές τις μεταβολές, ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο ο φορέας 

της βιογραφίας «στέκεται» έναντι του εαυτού του και του κόσμου, παρουσιάζεται ως ο 

καταλληλότερος για την ανάλυση και ερμηνεία του βίου του και των βιωμάτων που 

εμπεριέχονται σε αυτόν (Rieman, 2003). Η βιογραφική προσέγγιση του Schütze, μέσα από 

την ανάλυση και τη σύγκριση ενδεικτικών περιπτώσεων αποκρυπτογραφεί τα τυπικά 

χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τη γένεση και την εξέλιξη τέτοιων δυσάρεστων 

διαδικασιών (Τσιώλης, 2010).  

 Συγκεκριμένα, η απώλεια εργασίας, η αιφνίδια εμφάνιση μίας χρόνιας ή ανίατης 

ασθένειας, οι καταστάσεις απώλειας υλικών αγαθών, προσώπων ή κύρους, η εκκίνηση μίας 

παραβατικής ή αποκλίνουσας σταδιοδρομίας, η ριζική ανακατάταξη της καθημερινής ζωής, η 

εγκατάλειψη του οικείου εθνοπολιτισμικού χώρου, καθώς και κάθε διαδικασία που συνιστά 

βιογραφική ασυνέχεια και επιτάσσει επαναπροσδιορισμό της ταυτότητας του υποκειμένου, 

                                                           
27 Τα βιβλία, τα άρθρα και οι διαλέξεις του Fritz Schütze είναι δημοσιευμένα μόνο στη Γερμανική Γλώσσα. 

Λόγω μη ικανοποιητικού επιπέδου γλωσσομάθειας της Γερμανικής, το έργο του μελετήθηκε κυρίως από 

αναλυτές του (Rieman, Apitzsch & Siouti, Szczepanik & Siebert, Τσιώλης) με εξαίρεση ένα άρθρο του (βλ. 

Βιβλιογραφία)    
28 Γεννήθηκε το 1944 και βρίσκεται εν ζωή. 
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αποτελεί ερευνητικό πεδίο, συμβατό με τη μεθοδολογική πρόταση του Schütze (Τσιώλης, 

2006: 62). Ο Schütze διέκρινε την εξέχουσα σημασία της αφήγησης στις περιπτώσεις της 

βιογραφικής προσέγγισης, γι αυτό άλλωστε και η ερευνητική του μέθοδος ονομάζεται 

βιογραφική αφηγηματική προσέγγιση. Όπως υποστηρίζει ο ίδιος (1983), μέσω του 

αφηγηματικού τρόπου έκφρασης μπορούν να ανακληθούν στη μνήμη του υποκειμένου, όσο 

το δυνατόν καλύτερα, οι δομές προσανατολισμού της πραγματικής δράσης και να 

αναπαραχθεί η γνωστική επεξεργασία της αλληλουχίας των βιωμένων γεγονότων, δηλαδή οι 

χρονικές και χωρικές αναφορές, οι συνθήκες δράσης, τα συναισθήματα που προκλήθηκαν και 

τα κίνητρα που ώθησαν σε αυτά. Στις περιπτώσεις μεταναστών και προσφύγων, μάλιστα, 

όπως γράφουν οι Apitzsch και Siouti (2007), μέσω της βιογραφικής αφηγηματικής τεχνικής 

δίνεται η ευκαιρία στα άτομα να έρθουν αντιμέτωπα με τη θλιβερή ιστορία τους, να 

ακούσουν τους εαυτούς τους να μιλούν γι αυτήν, να την αποτιμήσουν και να την 

ερμηνεύσουν ώστε να περάσουν στο επόμενο βήμα δράσης τους.  

 Μία ακόμη προσθήκη του Schütze στον ερευνητικό χώρο της βιογραφίας ήταν η 

τεχνική της βιογραφικής αφηγηματικής συνέντευξης ως εργαλείο συλλογής δεδομένων σε 

έρευνες που βασίζονται στη βιογραφική μεθοδολογία. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με 

αυτήν θα δοθούν στο επόμενο κεφάλαιο της εργασίας και συγκεκριμένα στην περιγραφή του 

ερευνητικού εργαλείου της παρούσας έρευνας. Εξαιτίας της ιδιότητας αυτής της τεχνικής 

συνέντευξης να «δίνει λόγο στο άτομο με σκοπό το σχηματισμό μίας εικόνας της κοινωνικής 

πραγματικότητας από την οπτική του δρώντος και ευάλωτου υποκειμένου» (Apitzsch & 

Siouti, 2007: 8), έχει χρησιμοποιηθεί από πληθώρα ερευνών29 με δείγμα μετανάστες, 

πρόσφυγες ή άλλες Ε.Κ.Ο.  

Ο Schütze εκλαμβάνει τη βιογραφία ως ιδιαίτερη μορφή αυτοπεριγραφής στις 

μεταβαλλόμενες κοινωνίες και αναδεικνύει τη λειτουργία της σε σχέση με τη διασφάλιση της 

συνέχειας και της συνεκτικότητας του, ακόμη και του κατακερματισμένου από δύσκολες 

συνθήκες, εαυτού (Szczepanik & Siebert, 2012). Ο παραπάνω συλλογισμός του έρχεται σε 

απόλυτη ταύτιση με έναν από τους βασικούς στόχους της συγκεκριμένης ερευνητικής 

μελέτης που είναι να αναδείξει μέσα από το λόγο των ίδιων των προσφύγων τον τρόπο με τον 

οποίο βίωσαν τη βίαιη εγκατάλειψη της χώρας τους και πώς ερμηνεύουν πλέον αυτήν την 

                                                           
29

 «The Polish peasant in Europe and America» (1927) των Thomas & Znaniechi «Migration Experiences and 

Changes of Identity. The Analysis of a Narrative» (2003), της Kazmierska, «Research on migration and the 

biographical approach: building a collaborative framework in the Portuegese context» (2014), των Keating, 

Lechner, Allegretti, Galvanese & Solovova, «The Triple Bind of Narration: Fritz Schütze’s Biographical 

Interview in Prison Research and Beyond» (2015) των Szczepanik & Siebert.  
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εμπειρία. Για τις ανάγκες, λοιπόν, της έρευνας θα επιχειρηθεί ένα συνδυασμός της 

ερμηνευτικής φαινομενολογικής μεθόδου με τη βιογραφική αφηγηματική τεχνική. 

 

3.5. Η επιλογή του συνδυασμού της ερμηνευτικής φαινομενολογίας με τη βιογραφική 

αφηγηματική προσέγγιση 

Κατά τη διάρκεια της μελέτης της ερμηνευτικής φαινομενολογίας, με εκπρόσωπο τον Paul 

Ricoeur και της βιογραφικής αφηγηματικής προσέγγισης του Fritz Schütze, εντοπίστηκαν 

ορισμένα κοινά σημεία τόσο στο φιλοσοφικό-θεωρητικό τους υπόβαθρο, όσο και στις 

μεθοδολογικές προτάσεις τους. Αρχικά, και στις δύο περιπτώσεις οι εμπειρίες και τα βιώματα 

των ατόμων μπορούν να κατανοηθούν με τη βοήθεια της υποκειμενικής οπτικής τους. Ο 

Ricoeur εντοπίζει τη δυνατότητα κατανόησης και ερμηνείας του κόσμου με την προϋπόθεση 

ότι αυτή θα λάβει χώρα μέσα-στον-κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των αντικειμένων του αλλά 

και των ήδη θεμελιωμένων πεποιθήσεων του ατόμου. Ο Schütze ορίζει την ανάγκη 

κατανόησης του κόσμου από το άτομο μέσα στις ήδη διαμορφωμένες κοινωνίες, με όποιες 

επιρροές φέρουν αυτές. Η εμπειρία, επομένως, και στις δύο περιπτώσεις δύναται να εξηγηθεί, 

κατανοηθεί και ερμηνευθεί από το υποκείμενο με έναν τρόπο που περιέχει αντικειμενικές 

συνθήκες και κυρίως την υποκειμενική θέαση της εκάστοτε ατομικότητας. 

 Επιπλέον, η ερμηνευτική φαινομενολογική μέθοδος του Ricoeur υποστηρίζει ότι το 

άτομο μπορεί να πλησιάσει τον εαυτό του, ακόμη και εάν είναι ευάλωτος εαυτός και να 

κατανοήσει το είναι του, όταν εξωτερικεύσει με την εκφορά του λόγου τις εμπειρίες του, 

αφήσει το σώμα του να δράσει, επιτρέψει στα συναισθήματα του να φανούν. Ο Schütze 

συμπληρώνει, θα μπορούσαμε να πούμε, στη θεωρία του Ricoeur ότι σε περιπτώσεις 

βιογραφικής ασυνέχειας, που ο ευάλωτος εαυτός έρχεται στην επιφάνεια, είναι επιτακτική 

ανάγκη του ατόμου να ερμηνεύσει τα όσα διαδραματίζονται στο βίο του. Άλλωστε, η 

σημασία που και οι δύο προσεγγίσεις δίνουν στην ίδια την έννοια της αφήγησης συντελεί στη 

διατύπωση των κοινών θέσεων τους. Φαίνεται ότι αμφότερες οι βιογραφικές και 

φαινομενολογικές έρευνες στοχεύουν στη σύναψη αναστοχαστικών σχέσεων του 

υποκειμένου με τον εαυτό τους, μέσω των προσωπικών νοηματοδοτήσεων. 

 Αξίζει να αναφερθεί ότι ένας ακόμη λόγος που οδήγησε στον συνδυασμό των δύο 

μεθόδων ήταν η επαφή με το δείγμα της έρευνας πριν την εκκίνηση της. Γνωρίζοντας τους 

πρόσφυγες αρκετούς μήνες στα πλαίσια εθελοντικής εργασίας της ερευνήτριας σε 

καταυλισμούς προσφύγων, διαφάνηκε η ανάγκη τους να μιλήσουν για τη ζωή τους και να 

μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Μάλιστα, δημιουργήθηκε στην ερευνήτρια η αντίληψη ότι 

μέσω της εξιστόρησης του βίου τους θα ήταν σε θέση να εξετάσουν όσα συνέβησαν από 
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αποστασιοποιημένη οπτική και θα τους βοηθούσε να τα απενεχοποιήσουν. Παράλληλα, 

εντάσσοντας τις ιστορίες ζωής τους σε ένα συστηματικό πλαίσιο ανάλυσης, όπως αυτό που 

ορίζεται από την ερμηνευτική του Ricoeur, θα μπορούσαν να εξαχθούν συμπεράσματα για 

την εικόνα των προσφύγων για τον εαυτό τους και τις ανάγκες που τους δημιούργησε αυτή η 

απότομη αλλαγή στη ζωή τους. Κατά κάποιο τρόπο, η ίδια η φύση της έρευνας ήταν αυτή που 

όρισε την καταλληλότερη ερευνητική μεθοδολογία για την υλοποίηση της.    
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Η διερεύνηση των αναγκών Σύρων προσφύγων με τη βιογραφική (αφηγηματική) και τη 

φαινομενολογική (ερμηνευτική) μέθοδο 
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Κεφάλαιο 4 

Συνδυάζοντας τη βιογραφική (αφηγηματική) και την ερμηνευτική (φαινομενολογική) 

ερευνητική μεθοδολογία 

 

4.1. Σκοπός και επιμέρους στόχοι της έρευνας 

Η παρούσα ερευνητική μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των 

ενηλίκων Σύρων προσφύγων, οι οποίοι διαμένουν αυτό το διάστημα στη χώρα μας. 

Πέρα από το βασικό της σκοπό, στοχεύει να: 

1. αναδείξει μέσα από το λόγο των ίδιων των προσφύγων τον τρόπο με τον οποίο βίωσαν τη 

βίαιη εγκατάλειψη της χώρας τους και πώς ερμηνεύουν αυτήν την εμπειρία σε σχέση 

πάντα με τις νέες τους ανάγκες,  

2. διερευνήσει και να αξιολογήσει τη σημασία της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του έως 

τώρα βίου τους καθώς και την πρόθεση συμμετοχής τους σε νέα εκπαιδευτικά 

προγράμματα για την ικανοποίηση των νέων αναγκών τους, 

3. αναδείξει εκείνα τα γνωστικά αντικείμενα, με τη διδασκαλία των οποίων, θα αποκτήσουν 

τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για μία ομαλή ένταξη στα νέα δεδομένα 

της ζωής τους, και 

4. προσφέρει προτάσεις για τη διαμόρφωση ή τη βελτίωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευόμενων και αναδεικνύουν τις 

προσωπικότητες τους. 

 

4.2. Σύνθεση και περιγραφή του δείγματος 

Το δείγμα της συγκεκριμένης έρευνας, για τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών Σύρων 

προσφύγων, αποτέλεσαν συνολικά τέσσερα άτομα και συγκεκριμένα δύο άνδρες και δύο 

γυναίκες. Σε κάθε ένα από τα υποκείμενα της έρευνας ζητήθηκε μετά την περάτωση της 

ερευνητικής διαδικασίας να επιλέξει ένα όνομα, όχι μόνο από τον πραγματικό κόσμο αλλά 

και από αυτόν των κινουμένων σχεδίων, ταινιών κ.ά, ώστε να αποτελέσει το ψευδώνυμο του 

για την πορεία της έρευνας. Και τα τέσσερα άτομα επέλεξαν αραβικά ονόματα και μάλιστα 

ενημέρωσαν την ερευνήτρια σχετικά με τη σημασία τους.30 Έτσι, προέκυψαν ως δείγμα της 

έρευνας ο Nassir, η Maja, η Aishah και ο Jaser.  

 Ο Nassir, 52 ετών, κατάγεται από τη Δαμασκό της Συρίας, είναι έγγαμος με δύο 

παιδιά και είναι απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το όνομα που επέλεξε, Nassir, 

                                                           
30 Σύμφωνα με το λεγόμενα του Nassir, κάθε αραβικό όνομα σημαίνει κάτι και η ονοματοδοσία δε γίνεται ποτέ 

τυχαία. 
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σημαίνει «προστάτης». Η Maja, 38 ετών, επέλεξε το συγκεκριμένο ψευδώνυμο που σημαίνει 

«μητέρα», καθώς είναι μητέρα δύο παιδιών, καταγόμενη από τη Δαμασκό και τελειόφοιτη 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για την ακρίβεια, σταμάτησε τις σπουδές της λόγω του 

ερχομού του πρώτου παιδιού της και όταν θέλησε να τις συνεχίσει ξεκίνησε ο πόλεμος. Η 

Aishah, με το όνομα να συμβολίζει τη «ζωή», κατάγεται από το Χαλέπι, είναι 21 ετών, άγαμη 

και τελειόφοιτη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σταμάτησε στην τελευταία τάξη του 

σχολείου εξαιτίας του πολέμου. Ο τελευταίος συμμετέχων στην έρευνα, Jaser, είναι 33 ετών 

και κατάγεται από την Ράκκα. Αποφοίτησε από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και σταμάτησε 

το σχολείο στις τελευταίες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή έπρεπε να 

εργαστεί. Είναι άγαμος και επέλεξε το συγκεκριμένο ψευδώνυμο γιατί σημαίνει 

«ατρόμητος». 

 Η επιλογή του δείγματος για την υλοποίηση της έρευνας έγινε στοχευμένα και 

συγκεκριμένα με τη μέθοδο δειγματοληψίας «χιονοστιβάδα» (snowball sample). Σύμφωνα με 

την Ιωαννίδη-Καπόλου (2006), στη μέθοδο αυτή, η οποία χρησιμοποιείται κυρίως σε 

ποιοτικές έρευνες, ο/η ερευνητής/τρια επιλέγει ορισμένα άτομα με τα συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά που επιθυμεί να μελετήσει και στη συνέχεια τα άτομα αυτά προτείνουν άλλα 

άτομα με τα ίδια χαρακτηριστικά. Η μέθοδος αυτή ενδείκνυται για περιπτώσεις στις οποίες ο 

πληθυσμός που θα αποτελέσει το δείγμα της έρευνας είναι αδύνατον να εντοπιστεί με τυχαία 

δειγματοληψία. Στη συγκεκριμένη έρευνα, η ερευνήτρια είχε γνωρίσει από το καλοκαίρι του 

2016 τον Nassir και την Maja, οι οποίοι διαβιούσαν την περίοδο εκείνη σε καταυλισμό του 

Νομού Λαρίσης. Στον ίδιο καταυλισμό η ερευνήτρια παρείχε εθελοντική εργασία μέσω του 

συλλόγου εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Λαρίσης. Αργότερα, ο 

Nassir, έφερε σε επαφή την ερευνήτρια με τα υπόλοιπα δύο άτομα, την Aishah και τον Jaser, 

τα οποία συμφώνησαν να συμμετέχουν στην ερευνητική διαδικασία. 

 Από την αρχή της έρευνας τέθηκαν ορισμένοι περιορισμοί αναφορικά με το δείγμα 

της. Αρχικά, θα έπρεπε όλα τα άτομα που θα αποτελούσαν μέρος του δείγματος να είναι 

πρόσφυγες, καταγόμενοι από τη Συρία. Εξαιτίας των έντονων συνθηκών στη Συρία που 

ανάγκασαν τους κατοίκους της να την εγκαταλείψουν, πολλοί κάτοικοι γειτονικών χωρών31 

οι οποίοι επίσης διαβιούσαν σε δύσκολες συνθήκες λόγω των εσωτερικών προβλημάτων των 

χωρών τους, βρήκαν την ευκαιρία να περάσουν σε ευρωπαϊκά σύνορα και να ζητήσουν να 

τους αναγνωριστεί το καθεστώς των προσφύγων. Από τη στιγμή, όμως, που οι χώρες 

καταγωγής τους δεν είχαν κηρυχθεί σε επίσημο εμπόλεμο καθεστώς, κάτι τέτοιο κατέστη 

                                                           
31 Κυρίως από τον Λίβανο, το Αφγανιστάν και το Ιράκ.   
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αδύνατον. Για το λόγο αυτό, πρόσφυγες με δικαίωμα αίτησης ασύλου είναι μόνο οι Σύριοι 

και αυτοί μόνο θα μπορούσαν να αποτελέσουν δείγμα της έρευνας. 

 Ένας δεύτερος περιορισμός που τέθηκε ήταν ο ηλικιακός, καθώς όλοι τους θα έπρεπε 

να είναι ενήλικες. Υπήρξε μέριμνα από την πλευρά της ερευνήτριας τα άτομα να έχουν 

διαφορετικές ηλικίες (21, 33, 38, 52), να ανήκουν και στα δύο φύλα, να έχουν διαφορετικό 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο και οικογενειακή κατάσταση. Ένας τελευταίος περιορισμός που 

τέθηκε, ήταν η διάρκεια παραμονής των ατόμων αυτών στον ελλαδικό χώρο. Όπως είναι 

λογικό, για να ολοκληρωθεί η ερευνητική διαδικασία η ερευνήτρια θα έπρεπε να έρχεται σε 

επαφή με τα υποκείμενα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών, επομένως η πιθανή 

αποχώρηση τους θα προκαλούσε πρόβλημα στην πορεία της έρευνας. Τα άτομα, λοιπόν, που 

επιλέχθηκαν ως δείγμα της έρευνας διέμεναν, κατά τη διάρκεια της έρευνας, σε ειδικούς 

χώρους φιλοξενίας και δεν υπήρχε περίπτωση αποχώρησης τους από την Ελλάδα, λόγω 

καθυστέρησης της διαδικασίας αίτησης ασύλου. 

 Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι για τις φαινομενολογικά 

προσανατολισμένες έρευνες ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην ομοιογένεια που θα παρουσιάζει 

το δείγμα, έτσι ώστε όλα τα δεδομένα που θα συλλεχθούν από την έρευνα να σημαίνουν 

πραγματικά κάτι για τα υποκείμενα του δείγματος. Επιπλέον, σε τέτοιου είδους έρευνες δεν 

μπορεί να καθοριστεί με ακρίβεια ο κατάλληλος αριθμός ατόμων που θα αποτελέσουν το 

δείγμα τους, καθώς αυτός εξαρτάται από το ίδιο το φαινόμενο που πρόκειται να μελετηθεί, τη 

σημασία της βιωμένης εμπειρίας για τα υποκείμενα, κατά πόσο δηλαδή επηρεάστηκε η ζωή 

τους και στις περισσότερες περιπτώσεις από τη δυσκολία του ερευνητή να έρθει σε επαφή με 

το δείγμα, λόγω της ιδιαιτερότητας του (Smith, Flowers & Larkin, 2009). Το θέμα, άλλωστε, 

στις ποιοτικές έρευνες είναι η ποιότητα των δεδομένων και της ανάλυσης τους και όχι η 

ποσότητα που οδηγεί ασφαλώς στη γενίκευση. Σύμφωνα με τους Smith, et. al. (2009), στις 

φαινομενολογικές έρευνες, στις οποίες μελετάται η πολυπλοκότητα της βιωμένης εμπειρίας, 

τα τρία υποκείμενα είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός δείγματος για μεταπτυχιακές 

έρευνες32, γιατί επιτρέπει την ανάπτυξη διαφορετικών μελετών-περίπτωσης και παράλληλα 

δίνει την ευκαιρία για μία μικρο-ανάλυση των περιπτώσεων, μία εύρεση ομοιοτήτων και 

διαφορών. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και αφού δόθηκαν οι απαραίτητες 

πληροφορίες για το δείγμα της έρευνας, στη συνέχεια θα παρουσιαστεί το εργαλείο της: η 

ημι-δομημένη συνέντευξη. 

 

                                                           
32 Η πρόταση των Smith, Flowers & Larkin (2009) για διδακτορικές διατριβές είναι ο αριθμός του δείγματος να 

είναι μεταξύ 4-10 ατόμων. 
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4.3. Το ερευνητικό εργαλείο 

Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή δεδομένων της συγκεκριμένης 

ερευνητικής μελέτης είναι η συνέντευξη και συγκεκριμένα ο τύπος της ημι-δομημένης 

συνέντευξης. Σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2000), η συνέντευξη θεωρείται μία από τις πιο 

διαδεδομένες μεθόδους συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα και αποσκοπεί στην 

οργάνωση μιας σχέσης προφορικής επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, τον/τη 

συνεντευκτή/τρια και τον/την ερωτώμενο/η, έτσι ώστε να επιτρέψει στον/την πρώτο/η τη 

συλλογή ορισμένων πληροφοριών από τον/τη δεύτερο/η πάνω σε ένα συγκεκριμένο 

αντικείμενο. Στα πλεονεκτήματα της συνέντευξης, ως ερευνητικό εργαλείο, συγκαταλέγεται 

η άμεση επαφή και επικοινωνία με το υποκείμενο του δείγματος, η εις βάθος εξέταση του 

ερευνητικού προβλήματος, η απόκτηση πληροφοριών που μόνο μέσω προσωπικής 

επικοινωνίας μπορούν να διασφαλιστούν, όπως η παρατήρηση της συμπεριφοράς, των 

αντιδράσεων, του τόνου της φωνής, των χειρονομιών κ.ά. και η διασφάλιση ότι κάθε 

ερώτηση γίνεται πλήρως αντιληπτή από τον/την ερωτώμενο/η μέσω ενδεχόμενης επανάληψης 

ή επαναδιατύπωσης μίας ερώτησης (Babbie, 2011). Μειονεκτήματα της συνέντευξης 

θεωρούνται το γεγονός ότι τα συμπεράσματα της δεν είναι γενικεύσιμα, λόγω του μικρού 

συνήθως δείγματος και ο κίνδυνος μείωσης της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των 

συλλεγόμενων δεδομένων, εξαιτίας της υποκειμενικότητας του/της ερευνητή/τριας στην 

ανάλυση των δεδομένων (Ιωσηφίδης, 2000). 

 Από τους διάφορους τύπους συνεντεύξεων, επιλέχθηκε αυτός της ημι-δομημένης 

συνέντευξης, στην οποία υπάρχει ένας βασικός κορμός ερωτήσεων αλλά από εκεί και πέρα οι 

ερωτήσεις μπορούν να διαμορφωθούν, να αναδιατυπωθούν ή να καθοδηγηθούν από το ίδιο το 

συνεντευξιαζόμενο υποκείμενο. Η ημιδομημένη συνέντευξη θεωρείται από τις πιο ευέλικτες 

μορφές συνέντευξης, μέσω της οποίας ο/η ερευνητής/τρια έχει τη δυνατότητα να εμβαθύνει 

στο υπό μελέτη φαινόμενο καθώς βασίζεται σε ανοιχτού τύπου ερωτήσεις33 (Babbie, 2011). 

Για τις φαινομενολογικά προσανατολισμένες έρευνες, όπως η συγκεκριμένη, προτείνονται 

τέτοιου είδους ερωτήσεις, οι οποίες θα δώσουν στο συνεντευξιαζόμενο άτομο τη δυνατότητα 

να αισθανθεί άνετα και να αφηγηθεί βιώματα του, ακόμη και εάν αυτά δεν είναι ευχάριστα 

για το ίδιο (Smith, et. al. 2009). Όσον αφορά τις βιογραφικά επηρεασμένες έρευνες, μάλιστα, 

αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας της ημιδομημένης συνέντευξης είναι η σύνταξη μίας 

έκθεσης σχετικά με τις συνθήκες και την εξέλιξη της διαδικασίας της συνέντευξης. Στοιχεία 

                                                           
33 Ανοιχτού τύπου ερωτήσεις (open questions) ονομάζονται οι ερωτήσεις οι οποίες αφήνουν τον/την 

ερωτώμενο/η ελεύθερο να αναπτύξει την απάντηση του δίχως προκαθορισμούς. Το υποκείμενο έχει την 

ευκαιρία να μοιραστεί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης προσωπικές του εμπειρίες και βιώματα, να εκφράσει 

την άποψη του πάνω σε ένα θέμα και τα συναισθήματα του για ορισμένες καταστάσεις (Ιωσηφίδης, 2000). 
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που οφείλουν να περιέχονται στη συγκεκριμένη έκθεση είναι: ο τόπος, ο χρόνος, η διάρκεια, 

η ενδεχόμενη παρουσία τρίτων προσώπων, οι διακοπές ή παύσεις κατά τη συνέντευξη, η 

ατμόσφαιρα και οι στιγμές έντονης φόρτισης (Τσιώλης, 2010). 

 Για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων από τη συγκεκριμένη έρευνα συστάθηκε 

ένας οδηγός συνέντευξης αποτελούμενος από επτά θεματικούς άξονες34. Συγκεκριμένα, οι 

ερωτήσεις δομήθηκαν με απώτερο στόχο την εξιστόρηση και την αποτίμηση του βίου τους 

από τα ίδια τα υποκείμενα, την αφήγηση των συνθηκών διαβίωσης τους σε παροντικό χρόνο, 

των πρότερων εκπαιδευτικών και επαγγελματικών εμπειριών τους και τη διερεύνηση των 

εκπαιδευτικών τους αναγκών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν έπειτα από τις απρόσμενες 

αλλαγές στη ζωή τους. Επιπλέον, οι ερωτήσεις αποσκοπούσαν να ανιχνεύσουν τις κοινωνικές 

και οικογενειακές σχέσεις των υποκειμένων όπως επίσης και τον τρόπο που τα άτομα 

αντιλαμβάνονται τον ίδιο τους τον εαυτό. Κάθε θεματικός άξονας περιείχε από πέντε έως 

οχτώ ερωτήσεις, των οποίων η σειρά δεν ήταν αυστηρή. Στις περιπτώσεις που κρίθηκε 

αναγκαίο λόγω της πορείας της συνέντευξης, ορισμένες ερωτήσεις αναδιατυπωθήκαν ή 

ζητήθηκαν διευκρινίσεις από την ερευνήτρια προκειμένου το περιεχόμενο των απαντήσεων 

να γίνει αντιληπτό.  

 

4.4. Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Η πρώτη επαφή της ερευνήτριας με Σύρους πρόσφυγες ήταν τον Αύγουστο του 2015, στη 

Λέσβο, όταν μεγάλα κύματα προσφύγων κατέφθαναν καθημερινά στις ακτές του νησιού. Στα 

πλαίσια της ανθρωπιστικής βοήθειας που επιχειρήθηκε από τους περισσότερους κατοίκους 

του νησιού, η ερευνήτρια γνώρισε πολλούς πρόσφυγες, συμμετείχε εθελοντικά στα συσσίτια 

που διοργανώνονταν, στη διανομή ρουχισμού και ειδών πρώτης ανάγκης. Από τις πρώτες 

συζητήσεις με πρόσφυγες και παρά το γεγονός ότι η εγκατάλειψη της χώρας τους ήταν ακόμη 

μία πολύ πρόσφατα βιωμένη εμπειρία, φάνηκε η ανάγκη τους να συνεχίσουν τη ζωή τους 

μακριά από τη Συρία και να ενσωματωθούν στις νέες πατρίδες τους. Τα θέματα που τους 

απασχολούσαν ήταν πρωτίστως η εύρεση στέγης, τροφής και ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης και από τη στιγμή που θα εξασφάλιζαν αυτά, η κατάλληλη επιμόρφωση τους 

προκειμένου να «βγουν» στην αγορά εργασίας. Αυτές οι συζητήσεις με τους πρόσφυγες 

αποτέλεσαν την αφορμή για τη διεξαγωγή της παρούσας ερευνητικής μελέτης. 

 Ένα χρόνο αργότερα, το καλοκαίρι του 2016, η ερευνήτρια ήρθε σε επαφή με το 

σύλλογο εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Λαρίσης, ο οποίος παρείχε 

                                                           
34 Ο οδηγός συνέντευξης παρατίθεται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα στο Παράρτημα της εργασίας. 
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εθελοντικά μαθήματα αγγλικής και ελληνικής γλώσσας στους καταυλισμούς του νομού. 

Συγκεκριμένα, αφού εφοδίασαν τους ενήλικες πρόσφυγες με την κατάλληλη γραφική ύλη, 

τους δίδασκαν τα πρώτα επίπεδα της ελληνικής και της αγγλικής, ενώ παράλληλα άλλοι 

εκπαιδευτικοί απασχολούσαν τα παιδιά παίζοντας ή ζωγραφίζοντας.35 Η ερευνήτρια 

προσαρτήθηκε σε αυτή την ομάδα εκπαιδευτικών και εργάστηκε εθελοντικά στον 

καταυλισμό του Κυψελοχωρίου Λαρίσης κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Ο 

καταυλισμός στο Κυψελοχώρι ήταν από τους μικρότερους καταυλισμούς στην κεντρική 

Ελλάδα καθώς φιλοξενούσε μόλις 126 άτομα36, 79 ενήλικες και 47 παιδιά. Δεν ανήκε στη 

δικαιοδοσία καμίας Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης· υπεύθυνος για τη λειτουργία του ήταν ο 

Ελληνικός Στρατός και η Ελληνική Αστυνομία.   

 Στα πλαίσια των καθημερινών μαθημάτων αγγλικής γλώσσας που η ερευνήτρια 

παρείχε σε μία ομάδα δώδεκα προσφύγων, γνώρισε τον Nassir και τη Maja, με τους οποίους 

ανέπτυξε επαφές και διατήρησε τη φιλική τους σχέση ακόμη και όταν έφυγε από τον 

καταυλισμό για επαγγελματικούς λόγους. Ο Nassir και η Maja, γνώριζαν για την επικείμενη 

διεξαγωγή της έρευνας και είχαν συμφωνήσει με προθυμία να αποτελέσουν δείγμα της. Ο 

καταυλισμός του Κυψελοχωρίου εκκενώθηκε τον Νοέμβριο του 2016, εξαιτίας δυσμενών 

καιρικών συνθηκών και όλοι οι πρόσφυγες που διαβιούσαν εκεί μεταφέρθηκαν στο 

ξενοδοχείο «Four Seasons Hotel» στην περιοχή του Τριλόφου Θεσσαλονίκης, υπό την 

προστασία της Μ.Κ.Ο «Praksis». Στους χώρους του συγκεκριμένου ξενοδοχείου 

πραγματοποιήθηκε η ερευνητική διαδικασία.  

 Κατά τη διάρκεια των συχνών επισκέψεων της ερευνήτριας στο ξενοδοχείο, γνώρισε 

μέσω του Nassir, την Aishah και τον Jaser, τους οποίους είχε συναντήσει για πρώτη φορά στο 

Κυψελοχώρι. Αφού τους ενημέρωσε για το σκοπό και την ταυτότητα της έρευνας, έδωσαν 

και οι ίδιοι τη συγκατάθεση τους για συμμετοχή σε αυτήν. Πριν την έναρξη της ερευνητικής 

διαδικασίας η ερευνήτρια γνώριζε τα δύο υποκείμενα του δείγματος (Nassir, Maja) για ένα 

διάστημα περίπου οχτώ μηνών, ενώ τα υπόλοιπα δύο (Aishah, Jaser) για τέσσερις μήνες. Κάτι 

τέτοιο άλλωστε είναι απαραίτητο για τις φαινομενολογικές έρευνες, ώστε τα άτομα του 

δείγματος να αναπτύξουν μία σχετική οικειότητα με τον/τη ερευνητή/τρια, να μπορέσουν να 

τον/την εμπιστευθούν για να μιλήσουν ελεύθερα και αβίαστα για τα βιώματα τους (Smith, et. 

al., 2009). Παράλληλα, κατά το διάστημα αυτό ο/η ερευνητής/ερευνήτρια διαμορφώνει τις 

δικές του σκέψεις σχετικά με το φαινόμενο που πρόκειται να μελετήσει, έρχεται αντιμέτωπος 

                                                           
35 Μαθήματα ελληνικών, αγγλικών και μαθηματικών διδάσκονταν στα παιδιά κατά τις απογευματινές ώρες από 

τους εθελοντές εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Λαρίσης.  
36 Ο αριθμός των ατόμων ήταν αυτός κατά τη διάρκεια που η ερευνήτρια βρισκόταν εκεί. 
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τις επιφυλάξεις του και τις προκαταλήψεις του σχετικά με τα υποκείμενα που θα συνομιλήσει 

και αποκτά οικειότητα με το χώρο ή τους χώρους που θα διεξαχθεί η έρευνα (Aanstoos, 

Fischer, Giorgi & Wertz, 2007). 

  Έχοντας εξασφαλίσει τα παραπάνω, οι συνεντεύξεις ξεκίνησαν το Μάρτιο του 2016 

και ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του ίδιου έτους. Η μέση διάρκεια τους ήταν 90 λεπτά και 

έλαβαν χώρα στους χώρους υποδοχής ή εστίασης του ξενοδοχείου «Four Seasons»37.  Για την 

επικοινωνία της ερευνήτριας με τα υποκείμενα μεσολαβούσε διερμηνέας, ο οποίος 

χορηγήθηκε κατόπιν ειδικού αιτήματος38 από τη διεύθυνση Βορείου Ελλάδος της «Praksis». 

Αξίζει να διευκρινιστεί στο σημείο αυτό, ότι η μεσολάβηση διερμηνέα δημιούργησε, αρχικά, 

προβληματισμό στην ερευνήτρια σχετικά με τη δυνατότητα αντικειμενικής μετάφρασης των 

λεγομένων των υποκειμένων, απαλλαγμένης από συναισθηματισμούς και δυσκολιών λόγω 

του επιπέδου ομιλίας της ελληνικής από τους διερμηνείς. Ο ρόλος τους όμως, διαμορφώθηκε 

τελικά ως επικουρικός, καθώς τα υποκείμενα της έρευνας ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσουν 

την αγγλική γλώσσα σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο και ως αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος 

των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε στην αγγλική. Σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις που 

ήταν αδύνατη η εκφορά ορισμένων λέξεων ή φράσεων στην αγγλική, μεσολαβούσε ο 

διερμηνέας για μετάφραση των λεγομένων από την αραβική στην ελληνική γλώσσα. Με τον 

τρόπο αυτό, μειώθηκε στο ελάχιστο ο «κίνδυνος» αλλοίωσης των δεδομένων εξαιτίας της 

μετάφρασης τους από διερμηνέα.   

Επιπλέον, οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε ώρες και μέρες που ήταν 

διαθέσιμος κάποιος διερμηνέας και τα άτομα του δείγματος δεν είχαν κάποια εξωτερική 

υποχρέωση (επίσκεψη σε νοσοκομείο, πρεσβεία, Υπηρεσία Ασύλου). Χορηγούνταν, αρχικά, 

το ενημερωτικό φυλλάδιο προς τους συμμετέχοντες, το οποίο μεταφραζόταν προφορικά στα 

αράβικα και τους ενημέρωνε για την ταυτότητα της έρευνας, το σκοπό της και τί καλούνταν 

οι ίδιοι να κάνουν. Όλες οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνούνταν με την έγκριση των 

συνεντευξιαζόμενων. Μετά το πέρας των συνεντεύξεων, αυτές μεταγράφηκαν στο διάστημα 

του επόμενου μήνα, σύμφωνα με τις συμβάσεις για την Ανάλυση Συνομιλίας των Jefferson 

(2004), Shegloff (2007) και Sacks et. al. (1974)39 και από τα κείμενα που προέκυψαν 

υλοποιήθηκε η ανάλυση τους. 

 

 

                                                           
37 Περισσότερες λεπτομέρειες για την ακριβή διεξαγωγή των συνεντεύξεων θα δοθούν στο επόμενο κεφάλαιο 

και συγκεκριμένα στην έκθεση που συντάχθηκε για τις συνθήκες της κάθε συνέντευξης. 
38 Παρατίθεται στο Παράρτημα της εργασίας. 
39 Ο αναλυτικός πίνακας με τα σύμβολα απομαγνητοφώνησης παρουσιάζεται στο Παράρτημα της εργασίας. 
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4.5. Η ανάλυση των δεδομένων 

Η παρούσα ερευνητική μελέτη επιχειρεί να συνδυάσει δύο διαφορετικές ποιοτικές 

μεθοδολογικές προτάσεις, αυτής της ερμηνευτικής φαινομενολογίας και της βιογραφικής 

αφηγηματικής προσέγγισης, για την υλοποίηση των σκοπών της. Κάθε μία από τις δύο 

τεχνικές διαδραμάτισε το δικό της ρόλο στη διαμόρφωση της ερευνητικής διαδικασίας. Η 

βιογραφική αφηγηματική μεθοδολογία συνέβαλλε μέσω του θεωρητικού της υποβάθρου40 

στη δόμηση του πρώτου θεματικού άξονα του οδηγού συνέντευξης, ο οποίος στοχεύει στην 

εξιστόρηση και την αποτίμηση του έως τώρα βίου των υποκειμένων41. Επιπλέον, στη 

μεθοδολογική πρόταση του Schütze για τη σημασία της αρνητικά βιωμένης εμπειρίας και των 

συνεπειών της βασίστηκε η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας αναφορικά με την 

αξιολόγηση που τα υποκείμενα κάνουν στη ζωή τους και στις βιογραφικές ασυνέχειες που 

τους δημιούργησε. 

 Από την άλλη πλευρά, η ερμηνευτική φαινομενολογική προσέγγιση είναι αυτή που 

κυριαρχεί σε όλα τα στάδια της έρευνας. Οι ερωτήσεις του οδηγού συνέντευξης που μελετούν 

τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές εμπειρίες των υποκειμένων, τις διαπροσωπικές τους 

σχέσεις, τις ανάγκες τους και την εικόνα του εαυτού τους διατυπώθηκαν σύμφωνα με τις 

συστάσεις της Ερμηνευτικής Φαινομενολογικής Ανάλυσης (Interpretative Phenomenological 

Analysis: IPA42). Η στάση της ερευνήτριας απέναντι στα υποκείμενα, οι συνθήκες 

διεξαγωγής της έρευνας και η φιλοσοφία που κρυβόταν πίσω από αυτές ήταν επίσης 

βασισμένη εκεί. Η ανάλυση, επομένως, των δεδομένων που συλλέχθηκαν μετά το πέρας των 

συνεντεύξεων και των μεταγραφών τους, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την πρόταση των 

Smith, Flowers & Larkin (2009). 

 Η διαδικασία της ανάλυσης δεδομένων μέσω της IPA είναι μία διαδικασία που 

λειτουργεί ως πρόκληση· είναι περίπλοκη, δύσκολη, απαιτητική, δημιουργική και απαιτεί 

σκέψη και αναστοχασμό (Smith, et. al. 2009: 78). Σαφώς, δεν μπορεί να υπάρξει απολύτως 

σωστή ή λανθασμένη ανάλυση, καθώς κάθε προσέγγιση είναι υποκειμενική και εμπεριέχει 

προσωπικές προκαταλήψεις, σκέψεις και θεωρήσεις. Για τη διευκόλυνση των ερευνητών, οι 

Smith, et. al. (2009: 80-107) προτείνουν ένα μοντέλο ανάλυσης δεδομένων που στηρίζεται σε 

έξι συγκεκριμένα βήματα: 

                                                           
40 Το οποίο παρουσιάστηκε εκτενώς στο Κεφάλαιο 3, σελ. 52-55. 
41 Οι ερωτήσεις ήταν με τέτοιον τρόπο δομημένες ώστε να εξιστορηθεί ο βίος των ατόμων σε τρεις φάσεις: πριν 

την έναρξη του πολέμου, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους προς την Ελλάδα και το τελευταίο διάστημα της 

ζωής τους μετά την άφιξη τους στη χώρα μας. 
42 Από εδώ και στο εξής θα χρησιμοποιείται κατ΄ αυτόν τον τρόπο στην εργασία χάριν συντομίας. 
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Βήμα 1: Το αρχικό αυτό βήμα περιλαμβάνει πολλαπλή ανάγνωση των κειμένων που 

προέκυψαν από τη μεταγραφή των συνεντεύξεων έτσι ώστε να ανακληθούν στον/την 

ερευνητή/τρια όλες οι λεπτομέρειες (σκέψεις, συναισθήματα, παρατηρήσεις, κινήσεις) της 

ερευνητικής διεξαγωγής και να δημιουργηθεί ένας βασικός κορμός των προφανών και 

αναδυόμενων θεμάτων της συνέντευξης.  

Βήμα 2: Στο δεύτερο στάδιο ο/η ερευνητής/τρια ξεκινά να κρατά συγκεκριμένες σημειώσεις 

προσανατολισμένες σε τριών κατηγοριών σχόλια: περιγραφικά, γλωσσικά και εννοιολογικά. 

α. στα περιγραφικά σχόλια ανήκουν όλες οι αναφορές οι οποίες περιγράφουν αντικείμενα, 

γεγονότα ή εμπειρίες. Είναι σημαντικό ο/η ερευνητής/τρια να είναι σε θέση να αναγνωρίζει 

τις αλλαγές στον τόνο και το ύφος της φωνής, τη χρήση συγκεκριμένων λέξεων ή φράσεων 

και την εξωτερίκευση συναισθημάτων κατά τη διάρκεια της περιγραφής από το υποκείμενο. 

Τα περιγραφικά σχόλια σημειώνονται στην ανάλυση με κανονική γραφή.  

β. στην περίπτωση των γλωσσικών σχολίων δίνεται έμφαση στη χρήση της γλώσσας και 

συγκεκριμένα στην ενδεχόμενη χρήση αντωνυμιών, στις επαναλήψεις λέξεων, στις παύσεις, 

στις μεταφορές και τις παρομοιώσεις που χρησιμοποιούνται. Τα γλωσσικά σχόλια 

σημειώνονται με πλάγια γραφή.   

γ. τα εννοιολογικά σχόλια αποτελούν ένα περισσότερο ερμηνευτικό στάδιο. Σκοπός τους 

είναι ο εντοπισμός μηνυμάτων πίσω από τα προφανή θέματα και η προσπάθεια κατανόησης 

τους. Επειδή, ακριβώς μέσω αυτών των σχολίων επιχειρείται η ερμηνεία, τα σχόλια αυτά 

χρησιμοποιούνται στο τελικό στάδιο της έρευνας και σημειώνονται με έντονη γραφή.   

Βήμα 3: Το στάδιο αυτό αποσκοπεί στην ανάπτυξη των αναδυόμενων θεμάτων. 

Συγκεκριμένα, ο/η ερευνητής/τρια εφόσον έχει αναγνωρίσει τα βασικά θέματα που 

αναπτύσσονται στη συνέντευξη αλλά και αυτά που ελλοχεύουν, οφείλει να τα διευθετήσει και 

να τα οργανώσει με τέτοιο τρόπο ώστε να ξεχωρίζουν τα πιο σημαντικά.  

Βήμα 4: Κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος επιχειρείται η εύρεση πιθανών συνδέσεων των 

θεμάτων που ξεχώρισαν στο προηγούμενο στάδιο. Για να επιτευχθεί αυτό, προτείνεται η 

τοποθέτηση των θεμάτων σε χρονολογική σειρά και η διερεύνηση στοιχείων που μπορούν να 

λειτουργήσουν ως συνδετικοί κρίκοι μεταξύ τους. Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι η χρήση 

αφηρημένων εννοιών όταν το υποκείμενο δεν μπορεί να ορίσει αυτό ακριβώς που θέλει να 

εκφράσει και το τοποθετεί αφηρημένα, η συχνότητα που ένα θέμα, μία φράση ή μία λέξη 

επαναλαμβάνεται ή ακόμη και η «εμμονή» του υποκειμένου να κατευθύνει όλες τις 

ερωτήσεις προς μία συγκεκριμένη απάντηση. Στοιχείο σύνδεσης μπορεί να θεωρηθεί ακόμη 

και η χρήση έντονων αντιθέσεων στις απαντήσεις του ατόμου. Σε αυτήν την περίπτωση δεν 

είναι τα κοινά στοιχεία που μπορούν να συνδέσουν δύο θέματα μεταξύ τους, αλλά η ίδια η 
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αντίθεση δημιουργεί μία σχέση ανάμεσα στα θέματα, που χαρακτηρίζεται επίσης ως μορφή 

σύνδεσης. 

Βήμα 5: Στο στάδιο αυτό συνίσταται η έναρξη της ανάλυσης των δεδομένων της επόμενης 

περίπτωσης/συνέντευξης. Εφόσον στις φαινομενολογικές έρευνες το δείγμα αποτελείται 

σπάνια από ένα μόνο άτομο, το «πέρασμα» στην επόμενη συνέντευξη επιβάλλει στον/την 

ερευνητή/τρια να τοποθετήσει σε παρένθεση όσα ανέλυσε στην πρώτη περίπτωση και να 

έρθει αντιμέτωπος/η με τα καινούρια δεδομένα. Το στάδιο αυτό επαναλαμβάνεται για κάθε 

μία από τις συνεντεύξεις των ατόμων που αποτέλεσαν το δείγμα.  

Βήμα 6: Στο τελευταίο στάδιο ο/η ερευνητής/τρια επιχειρεί να ανιχνεύσει τα μοτίβα, τις 

συνθήκες, τις περιγραφές, τις αντιλήψεις και τις εμπειρίες που επαναλαμβάνονται σε όλες τις 

περιπτώσεις που ανέλυσε. Για την ακρίβεια, προσπαθεί να ξεχωρίσει τα σημεία εκείνα που 

συνδέουν τις περιπτώσεις μεταξύ τους και όσα τις διαφοροποιούν. 

 Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω προτάσεις και σεβόμενη τις αρχές της 

ερμηνευτικής φαινομενολογίας και της βιογραφικής αφηγηματικής προσέγγισης, η ανάλυση 

των δεδομένων που παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο ακολουθεί μία συγκεκριμένη 

δομή σε κάθε περίπτωση, Αρχικά, παρουσιάζεται η έκθεση συνθηκών της συνέντευξης 

(σύνδεση με βιογραφική αφηγηματική τεχνική), έπειτα η βιογραφία (σύνδεση με βιογραφική 

αφηγηματική τεχνική) του ατόμου, τα περιγραφικά και γλωσσικά σχόλια (σύνδεση με IPA) 

που προέκυψαν, τα αναδυόμενα θέματα (σύνδεση με IPA)  που επισημάνθηκαν και τέλος τα 

εξωγλωσσικά σχόλια (συνδυασμός βιογραφικής αφηγηματικής τεχνικής και IPA) που 

παρατηρήθηκαν. Για διευκόλυνση του αναγνώστη και την κατανόηση των αναλύσεων που θα 

παρουσιαστούν είναι αναγκαία μία σύντομη αναφορά στις προκαταλήψεις, τα προβλήματα 

και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ερευνήτρια στην πορεία του ερευνητικού εγχειρήματος. 

 

4.6. Η ερευνήτρια: προβληματισμοί και εμπόδια 

Από την αρχή της διεξαγωγής της παρούσας έρευνας υπήρξαν τόσο κάποιοι εξωγενείς 

ανασταλτικοί παράγοντες, όσο και κάποιοι εσωτερικοί προβληματισμοί που θα μπορούσαν 

να επηρεάσουν την πορεία της. Το σημαντικότερο πρόβλημα εξαρχής ήταν η δυσκολία 

επικοινωνίας με μεγάλο αριθμό προσφύγων, καθώς δεν ήταν πολλοί εκείνοι που γνώριζαν την 

αγγλική γλώσσα. Επιπλέον, στους καταυλισμούς που ήταν υπό την εποπτεία του Ελληνικού 

Στρατού και της Ελληνικής Αστυνομίας η πρόσβαση ήταν ιδιαιτέρως δύσκολη. Οι υπεύθυνοι 

για την προστασία των προσφύγων, φοβούμενοι ενδεχόμενη φραστική ή σωματική επίθεση 

προς τους πρόσφυγες, ήλεγχαν εξονυχιστικά οποιοδήποτε άτομο επιθυμούσε να εισέλθει στο 

χώρο τους. Παρά το γεγονός ότι η ερευνήτρια εισερχόταν στους χώρους του καταυλισμού με 
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μία ομάδα εκπαιδευτικών καθημερινά, ο έλεγχος στην είσοδο μπορεί να διαρκούσε έως και 

ώρες.  

 Επιπλέον, οι συνθήκες που διαβιούσαν οι πρόσφυγες στους καταυλισμούς και τα όσα 

είχαν συμβεί στη ζωή τους αποτελούσαν παράγοντες που δυσκόλευαν την ερευνήτρια να τους 

προσεγγίσει με ερευνητικό σκοπό. Υπήρχε έντονος προβληματισμός εάν θα υπήρχαν άτομα 

που θα ήταν πρόθυμα να εξιστορηθούν εμπειρίες δυσάρεστες, να τις ανακαλέσουν στη μνήμη 

τους και μαζί με αυτές κάθε συναίσθημα που τις συνόδευε. Ακόμη και οι ίδιες οι συνθήκες 

διεξαγωγής των συνεντεύξεων δεν ήταν ιδανικές, καθώς διεξήχθησαν σε χώρους που 

παρευρίσκονταν παράλληλα πολύς κόσμος, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η απαραίτητη 

ησυχία και συγκέντρωση, γεγονός που δυσκόλεψε ιδιαίτερα τη διαδικασία της 

απομαγνητοφώνησης. Ο τελευταίος προβληματισμός σχετιζόταν με την ανησυχία της 

ερευνήτριας να καταφέρει να κρατήσει τις κατάλληλες συναισθηματικές αποστάσεις από τα 

υποκείμενα, να μην εξωτερικευθούν συναισθήματα λύπησης και να μην υπάρξει ταύτιση με 

κανένα από τα άτομα και κυρίως τις γυναίκες. Κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό σε όλες τις 

περιπτώσεις.  
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Κεφάλαιο 5 

 Η ανάλυση του λόγου των συμμετεχόντων 

 

5.1. O Nassir 

 

5.1.1. Έκθεση συνθηκών συνέντευξης 

Η συνέντευξη με το Nassir διεξήχθη στους χώρους εστίασης του ξενοδοχείου «Four Seasons 

Hotel». Πρόκειται για ένα χώρο αρκετά μεγάλο με χωρητικότητα περίπου 30 τραπεζιών 

εστίασης. Ο συγκεκριμένος χώρος χρησιμοποιούνταν από τους συνολικά 108 πρόσφυγες που 

διέμεναν εκείνη τη στιγμή στο ξενοδοχείο για να γευματίσουν τρεις φορές την ημέρα (πρωί: 

08.00-09.30, μεσημέρι: 14.00-16.00 και βράδυ: 20.00-21.00) αλλά και κατά τη διάρκεια της 

υπόλοιπης ημέρας για να πιούν καφέ ή τσάι, να συζητήσουν και να διαβάσουν όσα βιβλία 

τους είχαν προσφερθεί από την Μ.Κ.Ο. «Praksis» ή από διάφορους εθελοντές. Μέσα στο 

χώρο εστίασης είχαν διαμορφωθεί δύο επιπλέον χώροι. Ο ένας ήταν ένας αυτοσχέδιος 

παιδότοπος για τα μικρά παιδιά και ο δεύτερος μία επίσης αυτοσχέδια σχολική τάξη. Η 

έναρξη της έρευνας συνέπεσε χρονικά με την έναρξη μαθημάτων για τους μαθητές, ηλικίας 

6-12 ετών, από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας. Κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης του Nassir, λοιπόν, εξαιτίας της πρωινής ώρας (10.30), στο χώρο εστίασης 

βρίσκονταν λίγοι πρόσφυγες, τα παιδιά στην «τάξη» τους και τα μικρότερα που έπαιζαν. 

Σαφώς, επιλέχθηκε ένα τραπέζι μακριά από το μέρος που βρίσκονταν τα παιδιά για να 

υπάρχει περισσότερη ησυχία. 

 Η συνέντευξη με το Nassir διήρκησε 98 λεπτά και δεν διακόπηκε ουδεμία φορά. 

Διερμηνέας για την υλοποίηση της συνέντευξης ήταν ο Sammy. Σε αυτό το σημείο πρέπει να 

διευκρινιστεί ότι από τη διεύθυνση βορείου Ελλάδος της «Praksis» δόθηκε η άδεια για τη 

διεξαγωγή της έρευνας στους χώρους των προσφύγων, με την προϋπόθεση ότι όλες οι 

συνεντεύξεις θα λάμβαναν χώρα εντός του ξενοδοχείου, δε θα ξεπερνούσαν τα τέσσερα 

υποκείμενα και θα υλοποιούνταν με τη βοήθεια ενός από τους δύο διερμηνείς που δούλευαν 

στο συγκεκριμένο χώρο, αυτού που θα ήταν κάθε φορά διαθέσιμος. Στη περίπτωση του 

Nassir, έπειτα από δύο ώρες αναμονής43, διαθέσιμος ήταν ο Sammy, ο οποίος αν και ήρθε 

                                                           
43 Όλες οι συνεντεύξεις υλοποιήθηκαν μετά από αρκετές ώρες αναμονής καθώς οι διερμηνείς ήταν απαραίτητοι 

σε κάθε συνθήκη επικοινωνίας. Κυρίως τις πρωινές ώρες που γινόταν η επίσκεψη των ψυχολόγων, των 

υπαλλήλων της Υπηρεσίας Ασύλου και των εκπροσώπων των Ηνωμένων Εθνών υπήρχε μεγάλος φόρτος 

εργασίας για τους ίδιους. Επίσης, σύμφωνα με το καθεστώς εργασίας τους μετά από κάθε επίσκεψη ενός από 

τους παραπάνω φορείς έπρεπε να κάνουν διάλειμμα για τουλάχιστον 15 λεπτά για να αποφορτιστούν 

ψυχολογικά. 
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από την Αίγυπτο ως οικονομικός μετανάστης μόλις 6 χρόνια πριν, χειρίζεται άψογα την 

ελληνική γλώσσα.  

 Η ατμόσφαιρα στην έναρξης της συνομιλίας με το Nassir ήταν αρκετά φορτισμένη. 

Κατά τη διάρκεια των ωρών αναμονής που προηγήθηκαν, ένας εκπρόσωπος των Ηνωμένων 

Εθνών ενημέρωσε το Nassir και τη σύζυγο του, ότι η αίτηση για εγκατάσταση τους σε έδαφος 

της Γερμανίας απορρίφθηκε από τις γερμανικές αρχές. Αποτέλεσμα της παραπάνω 

ειδοποίησης ήταν ένα έντονο λιποθυμικό επεισόδιο της συζύγου του Nassir, το οποίο επέφερε 

αναστάτωση στον ίδιο και όλους τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους. Μετά τη μεταφορά της 

γυναίκας στο προσωπικό τους δωμάτιο και την εξέταση από το ιατρικό προσωπικό της 

«Praksis», ενημερωθήκαμε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος ανησυχίας. Παρά την πρόταση μου 

για διεξαγωγή της συνέντευξης μία άλλη μέρα και ώρα, ο Nassir δήλωσε έτοιμος να 

ξεκινήσει η συνομιλία μας. Μάλιστα, ανέφερε ότι καμία ώρα δε θα μπορούσε να θεωρηθεί 

κατάλληλη γιατί τέτοια περιστατικά συνέβαιναν καθημερινά, πλέον, τη ζωή τους. 

 

5.1.2. Βιογραφία 

Ο Nassir γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πρωτεύουσα της Συρίας, Δαμασκό. Αφού 

ολοκλήρωσε τις πρώτες δύο βαθμίδες της εκπαίδευσης, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, 

σπούδασε χημικός μηχανικός στο Πανεπιστήμιο της Δαμασκού. Έπειτα, ολοκλήρωσε τη 

στρατιωτική θητεία του και εργάστηκε σε μία φαρμακευτική εταιρία και συγκεκριμένα στο 

τμήμα ποιοτικού ελέγχου. Ανέφερε σχετικά με αυτά:«↑ Πήγα στο Πανεπιστήμιο της 

Δαμασκού και σπούδασα χημικός μηχανικός, και πήρα το πτυχίο μου το 1999. Συγνώμη, το 

1991. > Έπειτα, πήγα στο στρατό για δύο χρόνια.< (…) Ήμουν σε αυτήν την εταιρία με μία 

ομάδα και αναλαμβάναμε τα υλικά που μας έφερναν από το εξωτερικό, > για να τα 

κρίνουμε.< (0.2) Σε αυτήν την εταιρία δούλευα έως και το 2015». Σταμάτησε να εργάζεται 

εξαιτίας του πολέμου, όταν αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη Συρία. 

  Ο Nassir δήλωσε ότι ήταν ένας πολύ ευτυχισμένος άνθρωπος στη χώρα του. Η 

οικογένεια του ανήκε στη μεσαία οικονομική τάξη («Ο πατέρας μου ασχολούνταν με το 

(εμπόριο) και η μητέρα μου ήταν νοικοκυρά. Η οικογένεια μου ανήκε στη μεσαία τάξη, º 

δηλαδή ούτε πλούσιοι, ↑ αλλά ούτε και φτωχοί»), αλλά ο ίδιος δεν αισθάνθηκε ποτέ να του 

λείπει κάτι υλικό. Χαρακτηρίζει τον εαυτό του απλό άνθρωπο, χωρίς παράλογες φιλοδοξίες: 

«Ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένος πριν τον πόλεμο. [Ήμουν πολύ απλός άνθρωπος και η ζωή 

μου ήταν πολύ απλή.] Πήγαινα στη δουλειά μου κάθε μέρα, απλά πράγματα. ↑ Με τα παιδιά 

μου και τη γυναίκα μου ήμασταν πολύ αγαπημένοι. ºº > Πολύ: ήσυχη ήταν η ζωή μας < ». Το 

σημαντικότερο πράγμα στη ζωή του ήταν τα παιδιά του, η γυναίκα του και έπειτα η εργασία 



74 
 

του. Θεωρούσε τον εαυτό του ιδιαιτέρως τυχερό που όλα τα πράγματα κυλούσαν ήρεμα στη 

ζωή του. 

 Ο πόλεμος ξεκίνησε πολύ κοντά στην περιοχή που ο Nassir ζούσε και εργαζόταν, «ºº 

η δουλειά μου και το σπίτι μου ήταν στην ανατολική Δαμασκό. (.) Δυστυχώς, ο πόλεμος 

ξεκίνησε ακριβώς από εκεί που έμενα, εκεί που ήταν το σπίτι μου. = Οι βόμβες και τα 

βαρέλια που έσκαγαν, άρχισαν να «σχίζουν» τα σπίτια. = Στην περιοχή τα πράγματα άρχισαν 

να γίνονται > πά:ρα πολύ δύσκολα για εμάς.<», ανέφερε. Χωρίς να δώσει πολλές 

πληροφορίες και λεπτομέρειες, σε αυτό το σημείο της συνέντευξης, για το πότε και πώς 

αποφάσισαν με την οικογένεια του να φύγουν από τη Δαμασκό συνέχισε την εξιστόρηση του 

για το ταξίδι προς την Ελλάδα.   

 Πρώτος τους σταθμός ήταν ένα χωριό που ονομάζεται Rashel Ain και βρίσκεται στα 

σύνορα της Συρίας με την Τουρκία. Κάποια άτομα, δε διευκρινίζει ποια ακριβώς, ούτε πως 

τους προσέγγισαν, του ζήτησαν χρήματα για να περάσουν τα σύνορα με ασφάλεια.  Η πορεία 

του μέσα στην Τουρκία εξιστορήθηκε ως εξής : «> Πλήρωσα 500 $ για να μπορέσω να 

περάσω τα σύνορα. < 500 $ για όλη την οικογένεια. Όχι το κάθε άτομο.  ↑ Για να περάσουμε 

μόνο τα σύνορα, 500 $ μόνο για τα σύνορα για την Τουρκία. […] ↑ Πέρασα τα σύνορα, για 

ένα άλλο χωριό στην Τουρκία, Bina Bardhi το λένε. (.) Και πήγα από εκεί στην πόλη της 

Τουρκίας Urfa και πήρα ένα λεωφορείο και έφτασα στη Σμύρνη. = Και στη Σμύρνη έπρεπε 

να πληρώσω 600 $ για κάθε άτομο της οικογένειας για να μας περάσουν στη Χίο, στην 

Ελλάδα. (0.5) 10 μέρες έμεινα στην Τουρκία, 11 μέρες το πολύ, μέχρι να περάσω από τη 

θάλασσα για να έρθω στην Ελλάδα, ↑ στο νησί της Χίου».  

Ο Nassir ανέφερε ότι παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στο ταξίδι τους μέσα 

στην Τουρκία, οι συνθήκες έγιναν ακόμη χειρότερες όταν χρειάστηκε να επιβιβαστούν στο 

καράβι που θα τους έφερνε στην Ελλάδα. Αισθανόταν ότι δεν έπρεπε να εμπιστευτεί τη ζωή 

του και τη ζωή της γυναίκας του και των παιδιών του στους ανθρώπους που του ζητούσαν 

χρήματα για να τους μεταφέρουν στην Ελλάδα, αλλά δεν υπήρχε καμία άλλη λύση. Φοβόταν, 

κυρίως όσο ήταν μέσα στη θάλασσα, για τα χειρότερα που θα μπορούσαν να συμβούν: « < ↑ 

Σε κάποιες στιγμές υπήρχε πολύ φόβος μήπως δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Να βρεθούν 

κάποια άτομα, δηλαδή, να πάρουν τα λεφτά και να μας πετάξουν στη θάλασσα. Να μας 

κλέψουν, να μας σκοτώσουν. Τα άτομα που μας πήραν από το Izmir να μας πάνε στη Χίο, 

δεν ξέραμε εάν θα μας πάρουν τα λεφτά και θα μας πετάξουν στη θάλασσα. Δεν ξέρουμε τι 

άνθρωποι είναι αυτοί. [Ούτε τι σκοπούς έχουν. Δεν μπορούσα να έχω εμπιστοσύνη σε αυτούς 

τους ανθρώπους γιατί δεν τους ξέρω.] <Μπορεί κάποια στιγμή να σκοτώσουν εμένα, τη 

γυναίκα μου και τα παιδιά μου για να πάρουν τα χρήματα. >». 
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 Από τη στιγμή που κατάφεραν να φτάσουν σε ελληνικό έδαφος, ξεκίνησε μία νέα 

διαδρομή που τους οδήγησε πρώτα στους καταυλισμούς της Λάρισας και τελικά στο 

ξενοδοχείο που διέμεναν έως και το τέλος της ερευνητικής διαδικασίας. Μέσα από το λόγο 

του Nassir η πορεία τους ήταν η εξής: «º Έφτασα στο νησί της Χίου στις 9 Μαρτίου 2016. (.) 

Από τη Χίο πήραμε ένα καράβι για τον Πειραιά. Εκεί, (.) στο λιμάνι του Πειραιά, μας βρήκαν 

πολλές (οργανώσεις) ↑ και μας είπαν ότι θα σας πάρουμε από εδώ και θα σας βάλουμε σε 

σπίτια για να μείνετε, ↓ αλλά δεν ξέραμε καθόλου που θα καταλήξουμε στο τέλος. >Και αυτό 

που μου έκανε εντύπωση είναι ότι λίγες μέρες μετά καταλήξαμε να μένουμε σε μία σκηνή. < 

(0.3) ººΣε καταυλισμό, δηλαδή. ↓ Έμεινα στο σύνολο σε τρείς καταυλισμούς: στον 

καταυλισμό του πρώην εργοστασίου «ROCA», στον καταυλισμό στο [Κουτσόχερο] και στο 

τέλος στον καταυλισμό [Κυψελοχωρίου]. Για τέσσερις μήνες μέναμε στον καταυλισμό στο 

[Κουτσόχερο] και για άλλους τέσσερις μετά στον καταυλισμό στο [Κυψελοχώρι]». Όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, εξαιτίας της εκκένωσης του καταυλισμού του Κυψελοχωρίου, τα άτομα που 

διέμεναν εκεί μεταφέρθηκαν στο «Four Seasons Hotel». Έως και το τέλος της έρευνας, ο 

Nassir παρέμενε με την οικογένεια του στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο και επιχειρούσε 

ανελλιπώς να κάνει αιτήσεις για να φύγει σε μία άλλη χώρα, υπό το καθεστώς του πρόσφυγα, 

με προτίμηση τη Σουηδία, τη Γερμανία και την Ολλανδία. 

 

5.1.3. Περιγραφικά και γλωσσικά σχόλια   

Οι περιγραφές του Nassir στο σύνολο τους δεν χαρακτηρίζονται από παύσεις ή ιδιαίτερες 

αλλαγές στον τόνο της φωνής του. Φρόντιζε να εξιστορεί τα γεγονότα, να περιγράφει τις 

συνθήκες που βίωσε, χωρίς να αφήνει το εαυτό του να επηρεαστεί ψυχολογικά από αυτά που 

διηγείται. Τα μοναδικά σημεία, στα οποία παρατηρήθηκε διακύμανση της επιτονικής 

καμπύλης του Nassir και εξωτερίκευση, κατά κάποιο τρόπο, των συναισθημάτων του ήταν τα 

σημεία εκείνα που έκανε αναφορά στην οικογένεια του και κυρίως στα παιδιά του. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα εξής: «↑ Με τα παιδιά μου (.) και τη γυναίκα μου 

ήμασταν πολύ: αγαπημένοι», « […] < Μπορεί κάποια στιγμή να σκοτώσουν εμένα, (0.4) τη 

γυναίκα μου και (.) ºº τα παιδιά μου για να πάρουν τα χρήματα > », «Φοβόμουν πολύ όχι 

μόνο για τον εαυτό μου, αλλά ↑ για τη γυναίκα μου και τα ↑ παιδιά μου», « […] και τα ↑ 

παιδιά μου να πάνε σχολείο και να ζούνε κανονικά, (.) σαν  º τα άλλα παιδιά του κόσμου ». 

Όπως φαίνεται, κάθε φορά που η συζήτηση αφορούσε θέματα σχετικά με την οικογένεια του 

Nassir, η ψυχολογία του επηρεαζόταν και μαζί της ο τόνος της φωνής του. 

 Ένα ακόμη σημείο στο οποίο ο τόνος και το ύφος του Nassir άλλαξαν, με αποτέλεσμα 

να φανεί ένας πιο ευάλωτος άνθρωπος ήταν όταν του ζητήθηκε να περιγράψει τον εαυτό του, 
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όπως τον βλέπει τώρα. Και πάλι ο τόνος της φωνής του μεταβαλλόταν αρκετά συχνά και το 

ύφος του προσώπου του μαρτυρούσε λύπηση. Τα λεγόμενα του ήταν: « (0.2) ºº Βλέπω έναν 

άνδρα αγχωμένο, ↓ φοβισμένο που προσπαθεί να ξεπεράσει όλα αυτά που έζησε, (.) ↑ αλλά 

δεν μπορεί. (.) Κάτι που δεν μπορεί ↓ να ελέγξει πια ». Με εξαίρεση αυτά τα δύο σημεία ο 

Nassir φαινόταν να μη θέλει να φανεί το μέγεθος των αρνητικών συναισθημάτων που του 

προκάλεσε η εγκατάλειψη της χώρας του. Ίσως θέλησε να κρατήσει τα συναισθήματα του για 

τον ίδιο, να διατηρήσει έως κάποιο βαθμό την ψυχραιμία του, ώστε να μπορεί να παρηγορεί 

και να δίνει θάρρος στη γυναίκα και τα παιδιά του. 

 Περνώντας τώρα στα γλωσσικά σχόλια, δεν παρατηρήθηκε κάποια συγκεκριμένη 

λέξη ή φράση η οποία επαναλήφθηκε αρκετές φορές. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι 

στις φορές που χρησιμοποιήθηκε η φράση «δόξα τω Θεώ» (π.χ. « Λέω κάθε μέρα (.) ↑«δόξα 

τω Θεώ» που υπάρχουν άνθρωποι που με ακούνε…»), ο Nassir τη διατύπωσε κατευθείαν στα 

αγγλικά («Thank God»), προκειμένου να την καταλάβω και εγώ. Από την αρχή της γνωριμίας 

μας, είχε ξεκαθαρίσει τη βαθιά του ανάγκη να πιστεύει και παράλληλα μου είχε τονίσει ότι τη 

σχέση του με χριστιανούς δεν την επηρέασε ποτέ η θρησκεία, καθώς στη Δαμασκό είχε 

πολλούς φίλους χριστιανούς. Την ίδια μετάφραση έκανε στην αγγλική γλώσσα και για τις 

λέξεις «πόλεμος» και «φόβος», γεγονός που μαρτυρά τη σημασία που απέδωσε ο ίδιος στις 

συγκεκριμένες λέξεις και θέλησε να την αντιληφθώ αμέσως. 

 Κάτι επιπλέον που αξίζει να αναφερθεί σχετικά το λόγο του Nassir είναι ότι άλλαζε 

αισθητά το ρυθμό του, ανάλογα με το θέμα συζήτησης. Συγκεκριμένα, όταν περιέγραφε 

καταστάσεις στη Συρία που αφορούσαν τον πόλεμο44 ή το ταξίδι τους προς την Ελλάδα, 

μιλούσε πολύ πιο γρήγορα από ότι συνήθως (« >Δυστυχώς, ο πόλεμος ξεκίνησε ακριβώς από 

εκεί που έμενα, εκεί που ήταν το σπίτι μου. <Οι βόμβες και τα βαρέλια που έσκαγαν, άρχισαν 

να «σχίζουν» τα σπίτια. = Στην περιοχή τα πράγματα άρχισαν να γίνονται > πά:ρα πολύ 

δύσκολα για εμάς < », «[…] >Εκεί (αναφέρεται στη στιγμή που έχει περάσει τα σύνορα της 

Τουρκίας) μου ζήτησαν κάποια άτομα λεφτά για να περάσουμε από τη Συρία στην Τουρκία 

και τα πλήρωσα.<», «>[…] Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι λίγες μέρες μετά 

(αφού είχαν φτάσει στον Πειραιά) καταλήξαμε να μένουμε σε μία σκηνή <».  

Κατά την άποψη μου, ο λόγος για τον οποίο επιτάχυνε το ρυθμό ομιλίας του σε 

περιπτώσεις σαν τις παραπάνω ήταν γιατί δεν ήθελε να γίνουν αντιληπτά όσα έλεγε από τους 

συμπατριώτες του. Μία πιθανή εξήγηση είναι ότι ο καθένας έβλεπε από διαφορετική οπτική 

γωνία τις αιτίες που οδήγησαν τη Συρία σε πόλεμο και ο Nassir δεν ήθελε να εκφέρει 

                                                           
44 Αν και ήταν ελάχιστα αυτά που ανέφερε για την εμπόλεμη κατάσταση της Συρίας. 
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δημόσια τη δική του άποψη. Επιπλέον, τα γεγονότα που έζησαν κατά τη διάρκεια της 

αποχώρησης τους από τη Συρία ήταν κάτι παραπάνω από δυσάρεστα, επομένως στο άκουσμα 

τους, άτομα που βρίσκονταν γύρω μας, θα μπορούσαν να επηρεαστούν ψυχολογικά. Και κάτι 

τέτοιο σίγουρα δε θα ήθελε να προκαλέσει ο Nassir. Φαινόταν, λοιπόν, να βιάζεται να 

ολοκληρώσει εκφράσεις, οι οποίες θα εξέθεταν τον ίδιο ή τις απόψεις του ή θα έφερναν σε 

δύσκολη θέση τα κοντινά του άτομα. 

 Αντίθετα, με ιδιαίτερα αργό ρυθμό αναφερόταν σε ό,τι αφορούσε τη βοήθεια που 

έλαβαν κατά την παραμονή τους στο ξενοδοχείο από την ομάδα της «Praksis» αλλά και από 

τους εθελοντές που συνείσφεραν με οποιοδήποτε τρόπο. Τέτοια παραδείγματα είναι: «<h 

Δόξα τω Θεώ που υπάρχουν και αυτοί (οι εργαζόμενοι στην «Praksis») και εσείς (οι 

εθελοντές) >[…]», «<Βρέθηκαν άνθρωποι που μας βοήθησαν στις δύσκολες συνθήκες (.) και 

τα προβλήματα που περνούσαμε και περνάμε >», «Με ρωτάνε καθημερινά (οι άνθρωποι της 

«Praksis»), <πως είμαι, τι κάνω, εάν με απασχολεί κάτι.> Είναι πά:ρα πολύ ↑ σημαντικό αυτό 

που σας λέω». Με τον τρόπο του αυτό ο Nassir φαινόταν να θέλει να ακουστεί τόσο από τους 

εργαζομένους της «Praksis» που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο χώρο του ξενοδοχείου όσο 

και από μία ομάδα εθελοντών που είχε έρθει προσφέροντας κάποια ρούχα. Έδειχνε να μιλάει 

με αργό ρυθμό, για να επιμηκύνει τα λόγια του,  ώστε όλοι να ακούσουν την ευγνωμοσύνη 

που εξέφραζε για τη βοήθεια τους. Βέβαια, δεν μπορούσε κανείς να τον καταλάβει, εφόσον 

μιλούσε στα αράβικα.   

 Τα τελευταία γλωσσικά σχόλια που θα μπορούσαν να αναφερθούν για το Nassir είναι 

η σχετικά συχνή (σε σχέση με τα άλλα υποκείμενα της έρευνας) χρήση παρομοιώσεων και 

μεταφορών. Συγκεκριμένα, όταν αναφέρθηκε στους βομβαρδισμούς της Δαμασκού είπε ότι 

«οι βόμβες και τα βαρέλια που έσκαγαν, έσκιζαν τα σπίτια» ενώ όταν περιέγραφε τον εαυτό 

του χωρίς δουλειά ανέφερε ότι «χωρίς τη δουλειά του ένας άνθρωπος είναι (.) ένας πεθαμένος 

άνθρωπος». Η πιο συγκινητική του παρομοίωση ήταν αυτή για τα παιδιά του που 

λειτουργούν «σαν τον φως στα μάτια του». Προφανώς, στην προσπάθεια του να γίνουν 

πλήρως κατανοητά τα λεγόμενα από μέρους μου, θεώρησε ότι η χρήση παρομοιώσεων και 

μεταφορών θα συνέβαλε θετικά σε αυτό. 

 

5.1.4. Αναδυόμενα θέματα 

α. καθημερινή ζωή – η έννοια του χρόνου 

Την καθημερινή ζωή του Nassir τη χαρακτηρίζουν ο φόβος και η ανησυχία. Φόβος όχι πλέον 

γι αυτά που πέρασε στη Συρία αλλά γι αυτά που περνάει στη χώρα μας. Ο ίδιος 

εξομολογείται ότι καθημερινά φοβάται γιατί σκέφτεται το μέλλον. Ανησυχεί γιατί δεν είναι 
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σε θέση να γνωρίζει τι πρόκειται να συμβεί τόσο στον ίδιο, όσο και στην οικογένεια του : «> 

Εξακολουθώ να έχω φόβο και ανησυχία γιατί σκέφτομαι το μέλλον. Δεν μπορώ να ξέρω (.) 

ούτε αύριο τι θα γίνει, (.) τι θα γίνουμε <». Αυτή η αβεβαιότητα ενισχύεται από το γεγονός 

ότι κάθε προσπάθεια του να γίνει δεκτή η αίτηση σου για μετεγκατάσταση σε κάποια άλλη 

χώρα του εξωτερικού έχει αποβεί άκαρπη. Αναφέρει σχετικά με αυτό: «↑ Φοβάμαι για το πού 

θα καταλήξουμε. Σε ποια χώρα θα καταλήξουμε, (.) θα μας δεχτεί κάποια χώρα;». Φαίνεται, 

λοιπόν, ότι ο Nassir παρόλο που προσπαθεί σε γενικές γραμμές να διατηρεί την ψυχραιμία 

και την αισιοδοξία του για το μέλλον, ο φόβος τον έχει κατακλύσει και επηρεάζει μόνο 

αρνητικά τη σκέψη και την κρίση του. 

 Πέρα όμως από τις αγωνίες που χαρακτηρίζουν την καθημερινή τους ζωή, ο χρόνος, ο 

άπλετος χρόνος της καθημερινότητας του, δεν τον βοηθά να νοιώσει δημιουργικός ώστε να 

ξεπεράσει τα άγχη του. Συγκεκριμένα, εξομολογείται «< Τον χρόνο (στην καθημερινότητα 

μου) δεν μπορώ να τον νοιώσω. > º Ψυχολογικά δεν είμαι καλά, δε νοιώθω καλά», «[…] Δεν 

έχω τίποτα να κάνω ολόκληρη την ημέρα. (0.4) Πάω για περπά:τημα, για ψώ:νια». Είναι 

απόλυτα λογικό ότι όταν ένας άνθρωπος δεν έχει απολύτως τίποτα για να απασχοληθεί κατά 

τη διάρκεια όχι κάποιων ημερών, αλλά ολόκληρων μηνών εγκλωβίζεται στις σκέψεις του και 

ενδεχομένως ακόμη και να μεγαλοποιεί τα όσα συμβαίνουν στη ζωή του. Όταν, με άλλα 

λόγια, ξυπνάς καθημερινά χωρίς ένα στόχο, για να ζήσεις μία μέρα ίδια με την προηγούμενη 

και την επόμενη δεν μπορείς να βρεις κίνητρο να σκέφτεσαι θετικά και αισιόδοξα. Έτσι, η 

έννοια του χρόνου δεν μπορεί να οριστεί και λειτουργεί ως εμπόδιο στην ψυχολογία του 

ανθρώπου. 

β. εκπαιδευτικές εμπειρίες – η αξία της εκπαίδευσης 

Ο Nassir, όπως άλλωστε αναφέρθηκε και στην έκθεση της βιογραφίας του, έχει ολοκληρώσει 

την τριτοβάθμια εκπαίδευση και η ειδικότητα του είναι αυτή του χημικού μηχανικού («[…] 

εκεί (στη Δαμασκό) τελείωσα το (.) Δημοτικό, το (.) Γυμνάσιο και το (.) Λύκειο και έπειτα 

πήγα στο ↑ Πανεπιστήμιο», «↑ Πήγα στο Πανεπιστήμιο της Δαμασκού και σπούδασα 

χημικός μηχανικός […]»). Μιλούσε με ιδιαίτερη περηφάνια45 για τις σπουδές του, όπως 

επίσης και για το επάγγελμα του. Μάλιστα, εκτός της βασικής εκπαίδευσης, εξαιτίας της 

ανάγκης του να μαθαίνει συνεχώς καινούρια πράγματα παρακολούθησε, όντας ενήλικας, 

μαθήματα αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Όπως ανέφερε: «Ως ενήλικας 

πήρα το πτυχίο μου στην Αγγλική γλώσσα και επίσης πήρα πιστοποίηση στους υπολογιστές. 

(0.2) Μου άρεσε ↑ πολύ να παρακολουθώ εκπαιδευτικά προγράμματα. Έκανα, επίσης, και 

                                                           
45 Φαίνεται, άλλωστε, από την έμφαση στις λέξεις «Πανεπιστήμιο» και «σπούδασα». 
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κάποια μαθήματα (.) αφού πήρα το πτυχίο μου στα αγγλικά και στους υπολογιστές για να μην 

τα ξεχάσω». Σε ένα επόμενο σημείο της συνομιλίας μας, θέλησε να εξιστορηθεί μία εμπειρία 

του για να εκφράσει τη θέληση του να είναι διά βίου μαθητής: «Στη Συρία, τα παιδιά μου 

ξεκίνησαν να μαθαίνουν Γαλλικά στο σχολείο. (0.2) Αλλά εγώ º δεν ξέρω Γαλλικά. - Αυτά 

που σας λέω, έγιναν όπως ακριβώς σας τα λέω (.) λίγα χρόνια πριν. Έτσι, ↑ αποφάσισα να 

κάνω κάποια μαθήματα Γαλλικών για να μπορώ να βοηθάω τα παιδιά μου στο σχολείο. 

((χαμογελάει))». 

 Η πορεία του βίου του Nassir με τις εκπαιδευτικές εμπειρίες που είχε μαρτυρούν την 

υψηλή σημασία της εκπαίδευσης για τον ίδιο. Φαίνεται πως εάν δεν είχε συμβεί ο πόλεμος 

στη Συρία, θα συνέχισε να παρακολουθεί εκπαιδευτικά προγράμματα και να επιμορφώνεται 

σε νέα αντικείμενα. Η εκπαίδευση αποτελεί μία αξία για τον ίδιο τόσο σημαντική που 

αναφέρει: «(0.2) Πιστεύω ότι στις αξίες της ζωής μου είναι (.) πρώτα η ζωή, η υγεία (0.2) και 

μετά η εκπαίδευση. - Έτσι πρέπει να είναι για όλους τους ανθρώπους. Για εμένα, (.) τη 

γυναίκα μου και τα παιδιά μου είναι πά:ρα πολύ σημαντική η εκπαίδευση. ↑ Να μαθαίνουμε 

πράγματα». Αξίζει να αναφερθεί σε αυτό σημείο ότι ο Nassir, τους πρώτους μήνες διαμονής 

του στο ξενοδοχείο, παρακολουθούσε μαθήματα αγγλικών μέσω μίας ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας που του εξασφάλισε είσοδο η «Praksis». Τα μαθήματα όμως ήταν περιορισμένα, 

με αποτέλεσμα να έχουν ολοκληρωθεί τη στιγμή που ξεκίνησαν οι συνεντεύξεις.  

γ. επαγγελματικές εμπειρίες – η αξία της εργασίας 

Ο Nassir εργάστηκε από τη στιγμή που τελείωσε τις σπουδές του έως και τη στιγμή που 

ξεκίνησε ο πόλεμος σε μία πολυεθνική φαρμακευτική εταιρία, παίρνοντας γρήγορα 

προαγωγή στη θέση του υπευθύνου του τμήματος διαλογής και ελέγχου φαρμάκων («Ήμουν 

αρχηγός μία ομάδας (.) εξειδικευμένης στη διαλογή και τον ↑ έλεγχο φαρμάκων που 

εισάγονταν στη Συρία». Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας για το συγκεκριμένο θέμα 

φαινόταν να μιλάει με αγάπη και νοσταλγία για την εργασία του. Επιπλέον, του κόστισε πολύ 

το γεγονός ότι το εργοστάσιο που δούλευε βομβαρδίστηκε ολοσχερώς πριν ακόμη φύγει ο 

ίδιος από τη Συρία και έτσι αναγκάστηκε να διακόψει ξαφνικά, πριν καν προλάβει να πάρει 

τα προσωπικά του αντικείμενα από το χώρο. Εκτός από το ίδιο το αντικείμενο της δουλειάς, 

είχε αναπτύξει πολύ καλές σχέσεις με τους συναδέρφους του, πράγμα που του έδινε ένα 

ακόμη κίνητρο να πηγαίνει στο χώρο εργασίας χαρούμενος («Ήταν πά:ρα πολύ καλές οι 

σχέσεις μας. (.) Ήμασταν κάτι ↑ σα φίλοι μεταξύ μας. Τους είχα σα: φίλους μου τους 

συναδέρφους. (.)  Και στο διάλλειμα που κάναμε < για να πιούμε το τσάι μας, συζητούσαμε 

μεταξύ μας τα προβλήματα μας, πώ:ς περνούσαμε στη ζωή μας. Γελού:σαμε, κά:ναμε πλάκες, 

λέγαμε αστεία >». 
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 Ο Nassir περιγράφει έναν άνθρωπο που δεν έχει τη δυνατότητα να εργαστεί ως « 

πεθαμένο άνθρωπο». Από και μόνο γίνεται αντιληπτή η ανάγκη του να επιστρέψει και πάλι 

στο στίβο της εργασίας. Ο ίδιος λέει συγκεκριμένα : «> Για να βρω τον ↑ εαυτό μου πρέπει 

να ξαναδουλέψω <», «[…] º Έχω βαρεθεί να κάθομαι πια. Νοιώθω ότι εγώ γεννήθηκα ως 

άνθρωπος ↑ με σκοπό να δουλεύω και έτσι να κάνω τη ζωή μου καλύτερη. > Γι αυτό 

άλλωστε δεν υπάρχει και η δουλειά; <». Στη θέληση του, βέβαια, να εργαστεί ξανά σύντομα 

συμβάλλει το γεγονός ότι ο μισθός του ήταν η μοναδική πηγή εσόδων για την οικογένεια του, 

Η γυναίκα του, η οποία είχε αφοσιωθεί στην ανατροφή των παιδιών τους, δεν εργαζόταν. 

Επομένως, ο εαυτός που αναζητεί να βρει μέσω της επιστροφής στον εργασιακό χώρο 

συνδέεται με τη θέση του εργαζόμενου άνδρα που στήριζε οικονομικά την οικογένεια του για 

να μην τους λείψει τίποτα που είχε στη Συρία. Ο Nassir υποστήριξε ότι για να καταστεί αυτό 

εφικτό, θα πρέπει πρώτα να διδαχθεί κάποια πράγματα που θα επιτρέψουν έπειτα να εργαστεί 

(«Και για να δουλέψω (.) πρέπει πρώτα να μάθω κάποια καινούρια πράγματα»). Από εκεί 

προκύπτουν και οι νέες εκπαιδευτικές ανάγκες του. 

δ. εκπαιδευτικές ανάγκες – εκπαίδευση ενηλίκων 

Ο Nassir παραδέχεται ότι από τη στιγμή που έφυγαν από τη Συρία και πλέον, οι συνθήκες της 

ζωής του έχουν οριστεί διαφορετικά, προέκυψαν νέες ανάγκες στη ζωή του και κυρίως νέες 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Εξέφρασε τη θέληση του να συμμετέχει σε νέα προγράμματα 

εκπαίδευσης και παράλληλα το παράπονο του ότι καμία ευκαιρία δε δόθηκε στους ενήλικες 

πρόσφυγες, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα, να επιμορφωθούν σε κάτι: «º 

Δυστυχώς, εδώ που μένουμε τώρα (.) στο ξενοδοχείο δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε 

κάποια μαθήματα. Για εμάς ↑ τους ενήλικες δεν υπάρχει τίποτα, δυστυχώς >». Βέβαια, όπως 

προαναφέρθηκε, υπήρξε η δυνατότητα παρακολούθησης εξ’ αποστάσεως μαθημάτων ξένων 

γλωσσών μέσω της «Praksis», μόνο που τελικά δεν απέφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Το 

πρόγραμμα αυτό βασιζόταν αποκλειστικά στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή κινητού 

τηλεφώνου με δυνατότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο, αλλά οι περισσότεροι πρόσφυγες είχαν 

χάσει ή πουλήσει το κινητό τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους και ο υπολογιστής που 

υπήρχε στο ξενοδοχείο ήταν μόνο ένας. Ήταν, δηλαδή, αντικειμενικές οι συνθήκες που 

εμπόδισαν την επιτυχή υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος. 

 Σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες που προέκυψαν, ο Nassir θεωρεί ως πιο 

σημαντική την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Επιθυμητά, θα ήθελε να διδαχθεί από τώρα την 

ομιλούμενη γλώσσα της χώρας που θα πάει μελλοντικά, αλλά από τη στιγμή που για το 

διάστημα αυτό ζει στην Ελλάδα, θέλει να μάθει ελληνικά : «Εάν γνώριζα ↑ ακριβώς σε ποια 

χώρα πρόκειται να πάω, (.) θα προτιμούσα να μάθω τη γλώσσα εκείνης της χώρας. < Αλλά 



81 
 

εάν μιλάμε για τώ:ρα που βρίσκομαι στην Ελλάδα, θα προτιμούσα να μάθω h ελληνικά». Θα 

χαιρόταν, μάλιστα, πολύ εάν μπορούσε να ξεκινήσει άμεσα κάποια μαθήματα ελληνικών και 

να γινόταν και πάλι μαθητής («Θα ένοιωθα πά:ρα πολύ καλά (εάν ξεκινούσε να διδάσκεται 

κάτι). Είναι πά:ρα πολύ καλό να γυρίσεις σε αυτήν τη διαδικασία (.) και να μαθαίνεις ↑ 

καινούρια πράγματα!», «Κάθε μέρα (.) μαθαίνουμε άλλα, διαφορετικά πράγματα. ↑ Κανένας 

δεν ξέρει τα πάντα. Έτσι, (.) ό,τι μαθαίνουμε είναι μόνο για καλό. Γιατί ↑ μας κάνει να 

νοιώθουμε καλύτερα. ↑ Όταν μαθαίνεις, νοιώθεις καλύτερα»). Φαίνεται ότι η έναρξη 

μαθημάτων θα τον βοηθούσε να έχει στόχο στην καθημερινότητα του, αφού θα απαιτούσε 

μελέτη και παράλληλα θα τον έφερναν πιο κοντά στην ανάγκη του να αναζητήσει εργασία, 

έστω και στις δύσκολες εργασιακές συνθήκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όπως και ο 

ίδιος, βέβαια, εξομολογείται θα επηρέαζε ιδιαίτερα θετικά και την ψυχολογία του. 

 Για τον Nassir δεν υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν ένα 

αποτελεσματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Από τα λεγόμενα του προκύπτει ότι δίνει εξέχουσα 

σημασία στο ρόλο του δασκάλου: «Δεν έχω κάποια συγκεκριμένα (χαρακτηριστικά) στο 

μυαλό μου για να είναι ένα μάθημα (0.2) επιτυχημένο. ((χαμογελάει)). ↑ Μπορώ όμως να σας 

πω μία φράση που λέμε στη Συρία σχετικά με την εκπαίδευση: «Στο άτομο που σου μαθαίνει 

γράμματα, πρέπει να λες πάντα ευχαριστώ», «[Ναι, βέβαια. Πάντα πρέπει να τιμάς το 

δάσκαλο που σε διδάσκει]». Ο Nassir, λοιπόν, βλέπει στο πρόσωπο του δασκάλου ένα 

πρότυπο που μπορεί να τον εμπνεύσει για μάθει επιτυχώς αυτό που επιδιώκει να του διδάξει. 

Ίσως για το λόγο αυτό η προσπάθεια της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, χωρίς την παρουσία 

δασκάλου, ήταν κάτι που δε βοήθησε τον Nassir στη διαδικασία της μάθησης. 

ε. κοινωνική ζωή – σχέσεις  

Ο Nassir ήταν από τους «τυχερούς» πρόσφυγες που έφυγαν από τη Συρία, ταξίδεψαν και 

έφτασαν σώοι στην Ελλάδα με όλα τα μέλη της οικογένειας τους. Δε μιλάμε φυσικά για το 

σύνολο της οικογένειας του, αλλά για το στενό πυρήνα της: τη σύζυγο του και τα δύο παιδιά 

του. Το γεγονός αυτό το αναγνωρίζει και ο ίδιος: «Δόξα τω Θεώ ((κοιτάει προς τον ουρανό)) 

είμαι μαζί με την οικογένεια μου. (.) Η οικογένεια μου, º για να καταλάβετε, είναι σα το φως 

στα μάτια μου. (0.3) Τα παιδιά μου είναι το φως μου (.) και η γυναίκα μου παίζει τον πιο 

σημαντικό ρόλο στην h καρδιά μου». Η υποστήριξη που προσφέρει και του προσφέρεται από 

την οικογένεια του, του δίνουν τη δύναμη να συνεχίζει και αυτοί, άλλωστε, είναι ο λόγος που 

τόσο έντονα προσπαθεί να εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για το μέλλον τους. 

Να αναφερθεί ότι ο Nassir μου είχε γνωρίσει τα παιδιά του από την πρώτη στιγμή, όταν 

ακόμη είμασταν στον καταυλισμό του Κυψελοχωρίου, δηλώνοντας ότι είναι ο πιο περήφανος 

πατέρας του κόσμου. 
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 Το διάστημα που διαμένει στην Ελλάδα, ο Nassir ανέπτυξε φιλικές σχέσεις με αρκετά 

άτομα που συμβίωναν μαζί του. Έναν κοινωνικό κύκλο, θα μπορούσαμε να πούμε, που τον 

βοηθούσε να περνάει το χρόνο, να μοιράζεται τις σκέψεις του, τους προβληματισμούς του και 

να συζητούν για τις εμπειρίες που βίωσαν και για τις προοπτικές τους στο μέλλον. Θεωρεί ότι 

τα κοινά βιώματα, πόσο μάλλον όταν αυτά είναι τόσο έντονα, φέρνουν τους ανθρώπους πιο 

κοντά. Η σκέψη του είναι η εξής: «Εγώ πιστεύω ότι για να έρθουν δύο άνθρωποι κοντά, 

πρέπει να έχουν κοινές απόψεις για κάποια πράγματα. (.) Οι γνώμες τους να είναι κοντά, ↑ να 

μοιάζουν οι χαρακτήρες τους. Επομένως, (0.2) οι κοινές εμπειρίες βοηθάνε τους ανθρώπους 

να έρθουν κοντά», «[…] νοιώθω ότι με αγαπού:ν (τα άτομα που γνώρισε αυτό το διάστημα) 

και τους ↑ αγαπώ πολύ».  

Αυτό που μου έκανε εντύπωση στην περίπτωση του Nassir, είναι ότι εκτός από το 

πόσο αγαπητός φαινόταν στους πρόσφυγες που ζούσαν στον καταυλισμό και αργότερα στο 

ξενοδοχείο, είχε αναπτύξει προσωπικές σχέσεις με τους εργαζόμενους της «Praksis». Όλοι 

τους τον ήξεραν ονομαστικά, τον χαιρετούσαν σε κάθε συνάντηση τους και του ζητούσαν 

βοήθεια όπου θεωρούσαν ότι μπορούσε να την προσφέρει (π.χ. στη διανομή ρουχισμού, στη 

μεταφορά πραγμάτων, στη δημιουργία του παιδότοπου και της σχολικής τάξης). Ακόμη και 

οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου τον γνώριζαν με το όνομα του και τον καλούσαν συχνά να 

τους διευκολύνει σε διάφορες συνθήκες επικοινωνίας. Το επίπεδο των αγγλικών του Nassir 

ήταν πολύ καλύτερο από τους υπόλοιπους πρόσφυγες, γεγονός που διευκόλυνε την 

επικοινωνία του με κάθε έναν από τους παραπάνω. Φαίνεται, ότι η κοινωνικότητα και η 

ανάγκη του ανθρώπου να συνυπάρχει, δεν μπορεί να επηρεαστεί ολοκληρωτικά από καμία 

δύσκολη συνθήκη, όσο δύσκολη και εάν είναι. 

στ. προσωπική ταυτότητα – η έννοια του εαυτού  

Ο Nassir παρουσιάζεται ως ένας άνθρωπος απόλυτα συγκροτημένος, με ξεκάθαρες τις 

ανάγκες του και τους στόχους του, πριν συμβεί ο πόλεμος. Δεν είχε υψηλές προσδοκίες και 

ήταν ευχαριστημένος με την απλή ζωή του, που περιελάβανε την οικογένεια του και την 

εργασία του («Ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένος πριν τον πόλεμο. [Ήμουν πολύ απλός 

άνθρωπος και η ζωή μου ήταν πολύ απλή.] Πήγαινα στη δουλειά μου κάθε μέρα, απλά 

πράγματα. ↑ Με τα παιδιά μου (.) και τη γυναίκα μου ήμασταν πολύ: αγαπημένοι. Πολύ: 

ήσυχη ήταν η ζωή μας»). Φυσικά, μετά τον πόλεμο, την εγκατάλειψη της οικείας του και τη 

διαμονή του για μήνες σε δύσκολες έως άθλιες συνθήκες, αυτό άλλαξε. Πλέον, εξομολογείται 

ότι δεν μπορεί να αναγνωρίσει τον άνδρα που ήξερε πριν συμβούν όλα αυτά στη ζωή του: 

«(0.2) ºº Βλέπω έναν άνδρα αγχωμένο, ↓ φοβισμένο που προσπαθεί να ξεπεράσει όλα αυτά 

που έζησε, (.) ↑ αλλά δεν μπορεί. (.) Κάτι που δεν μπορεί ↓ να ελέγξει πια. Έναν άνδρα που 
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δε νοιώθει ασφάλεια, δεν ξέρει τι θα κάνει. (.)  Εάν θα επιστρέψει στη Συρία ή την Τουρκία ή 

εάν θα πάει σε κάποια άλλη χώρα. ↑ Αλλιώς είχε μάθει να φροντίζει την οικογένεια του ºº  

και αλλιώς είναι τα πράγματα τώρα». Τίθεται, όπως γίνεται αντιληπτό, μία ξεκάθαρη κρίση 

ταυτότητας. Ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να αναγνωρίσει τον ίδιο του τον εαυτό, δεν 

μπορεί με ξεκάθαρη κρίση να θέσει νέους στόχους και να παλέψει γι αυτούς. 

 Επιπλέον, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η απάντηση του Nassir στην ερώτηση πως 

αισθάνεται όταν τον αποκαλούν πρόσφυγα. Η απάντηση του είναι: «↑ Πρόσφυγας σημαίνει  

ºº δεν έχεις χώρα, δεν έχεις σπίτι, δεν έχεις ασφάλεια. ↑ Πρόσφυγας σημαίνει να ζεις στο 

δρόμο, (.) να ζεις στο κρύο. ↓ Να μη νοιώθεις καλά με τον εαυτό σου, (0.3) να έχεις αγωνία 

κάθε μέρα, (.) κάθε λεπτό. Δεν νοιώθω πλέον θυμό στην καρδιά μου, (.) ↓ αλλά νοιώθω 

άσχημα. (0.3) > Νοιώθω άσχημα γι αυτό που μου συνέβη, γι αυτό που συνέβη στη ζωή μου < 

». Προκαλεί δέος η απόγνωση ενός ανθρώπου που είδε τη ζωή του να διαλύεται και παρόλα 

αυτά αντί για θυμό, νοιώθει ενοχές για ό,τι συνέβη. Για κάτι που σε κάθε περίπτωση δεν θα 

μπορούσε όχι απλώς να προκαλέσει ο ίδιος, αλλά ούτε καν επηρεάσει. Είναι, ίσως, αδύνατον 

να αντιληφθεί κάποιος που δεν έχει βιώσει μία αντίστοιχη εμπειρία, τα συναισθήματα που 

κρύβει αυτή η παραδοχή του Nassir. 

ζ. μελλοντική προοπτική – φόβοι και επιθυμίες 

Ο Nassir φαντάζεται, ή καλύτερα νοιώθει την ανάγκη να φαντάζεται το μέλλον του, με την 

οικογένεια του σε κάποια χώρα της Ευρώπης, εκτός της Ελλάδας. Εκεί, ονειρεύεται να μάθει 

την ομιλούμενη γλώσσα, να αρχίσει να δουλεύει και να παρακολουθεί ήρεμος τα παιδιά του 

να μεγαλώνουν ασφαλή: «< Προσπαθώ να δω τον εαυτό μου στο μέλλον. ((χαμογελάει 

αισιόδοξα)) ↓ Δε θέλω να είμαι εκατομμυριούχος. (.) Θέλω να ζω σαν απλός άνθρωπος, όπως 

ήμουν και πριν. Να δουλεύ:ω, τα παιδιά μου να πάνε στο σχολείο και να τα βλέπω να 

μεγαλώνουν. ↑ Να ζω σε καλύτερες συνθήκες και να νοιώθω ασφά:λεια. ºº Να πάψω πια να 

σκέπτομαι τι θα γίνει αύριο >». Με κάποιον τρόπο επιθυμεί να επιστρέψει στην κανονικότητα 

που χαρακτήριζε τη ζωή του στη Συρία. Δεν επιδιώκει περισσότερα, δε θα ήθελε να 

συμβιβαστεί με λιγότερα 46, απλώς η μελλοντική του ζωή να θυμίζει αυτή που έχασε. 

 Αυτό που ο Nassir φοβάται περισσότερο είναι να μη γίνει δεκτό το αίτημα του από 

οποιαδήποτε χώρα για μετεγκατάσταση και παραμείνει στην Ελλάδα, βιώνοντας στις ίδιες 

συνθήκες με αυτές του παρόντος. Αυτό που εύχεται είναι ακριβώς το αντίθετο του φόβου του, 

                                                           
46 Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι ο Nassir, σε κάποιο σημείο της συνέντευξης, ξεκαθάρισε ότι δε θα ήθελε 

να εργαστεί σε οποιαδήποτε διαφορετική θέση από αυτή που κατείχε στη Συρία. Να απασχοληθεί, δηλαδή, ως 

χημικός μηχανικός ακόμη κι εάν δεν είναι σε φαρμακευτική εταιρία : «ºº < Θα προτιμούσα να δουλέψω σε μία 

αντίστοιχη δουλειά με αυτήν που έκανα στη Συρία. (.) Σε μία θέση χημικού μηχανικού, δηλαδή. > Γιατί ↑ αυτή 

τη δουλειά αγαπάω να κάνω, αυτό: ξέρω να κάνω. º Αλλιώς πως θα μπορούσα να κάνω κάτι που δεν αγαπάω;».  
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να τον δεχτούν, δηλαδή, από κάποια ευρωπαϊκή χώρα και να συνεχίσει την πορεία του βίου 

με τον τρόπο που προαναφέρθηκε, εκεί. Το απόσπασμα από τη συνομιλία μας σχετικά με το 

μέλλον του είναι το εξής: «Ο μεγαλύ:τερος μου φόβος είναι º να μας αρνηθούν, (.) να μη μας 

δεχτούν σε κάποια άλλη χώρα. > Και ακόμη και να πάω σε μία άλλη χώρα, ποιος θα με 

βοηθήσει να σταθώ στα πόδια μου; < Δε ζητάω χρήματα από κανέναν, από καμία χώρα. (0.2) 

↑ Να με βοηθήσουν μόνο, να μου μάθουν πράγματα για να σταθώ στα πόδια μου, (.) να 

δουλέψω ξανά. < Να μάθω τη γλώσσα της χώρας, να αρχίζω να δουλεύω και δε θέλω τι:ποτα 

άλλο. (0.4) Να μάθω μία γλώσσα και ό,τι άλλο χρειαστεί για να δουλέψω. == Ούτε χρήματα, 

ούτε πολυτέλειες, ούτε τίποτα. == Η μεγαλύτερη μου ευχή είναι να βρεθεί μία χώρα να μας 

δεχτεί. > Να ζήσω πάλι σαν άνθρωπος, (.) να γνωρίζω τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

μου (.) και τα ↑ παιδιά μου να πάνε σχολείο και να ζούνε κανονικά, (.) σαν º τα άλλα παιδιά 

του κόσμου».  

 

5.1.5. Εξωγλωσσικά σχόλια 

Ο Nassir κατά τη διάρκεια ολόκληρης της συνέντευξης, με ελάχιστες εξαιρέσεις, φρόντιζε να 

κοιτάει εμένα στα μάτια, παρόλο που ο άμεσος συνομιλητής του ήταν ο διερμηνέας. Ήθελε 

με τον δικό του τρόπο να υπάρχει μία αμεσότητα στην αφήγηση του, παρόλο που δεν 

μπορούσα να αντιληφθώ τίποτα από όσα έλεγε. Ήταν ήρεμος, χαμογελαστός και οι κινήσεις 

των χεριών που συνόδευαν το λόγο του, ήταν περιορισμένες. Δεν αντιλήφθηκα ούτε για μία 

στιγμή ότι κάποια από τις ερωτήσεις που του έκανα τον έφερναν σε δύσκολη θέση ή ότι 

ερωτήθηκε κάτι για το οποίο δεν θα ήθελε να απαντήσει. Ή τουλάχιστον αυτό θέλησε να 

δείξει. Στο τέλος της συνομιλίας μας μου εκμυστηρεύθηκε ότι είχε πολύ καιρό να μιλήσει σε 

κάποιον τόσο αναλυτικά για τη ζωή το και αισθάνθηκε ανακουφισμένος στην ιδέα ότι μπορεί 

πλέον να μιλάει γι αυτά αποστασιοποιημένα, χωρίς να του προκαλούν έντονα συναισθήματα.   

Η διαδικασία της συνέντευξης με τον Nassir έμοιασε τελικά σαν μία συνομιλία δύο 

ανθρώπων σε ένα φιλικό, κοινωνικό πλαίσιο και όχι σε ένα αυστηρό, ερευνητικό περιβάλλον. 

 

5.2. Η Maja 

 

5.2.1. Έκθεση συνθηκών συνέντευξης 

Η συνέντευξη με τη Maja πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες μετά την πρώτη συνέντευξη με το 

Nassir. Διεξήχθη και πάλι πρωινές ώρες (11.30), μόλις μας ενημέρωσαν ότι υπήρχε 

διαθέσιμος διερμηνέας. Αυτή τη φορά ο διερμηνέας που βοήθησε στην υλοποίηση της 

συνέντευξης ήταν ο Tayyip. O Tayyip κατάγεται από τη Συρία και ήρθε στην Ελλάδα το 
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2013, πριν η κατάσταση στη χώρα του φτάσει στο αποκορύφωμα της. Παρακολούθησε 

προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής ως δεύτερη ξένη γλώσσα στο Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών και όταν μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη συνέχισε την εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου. Κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας εργαζόταν ως διερμηνέας της 

Μ.Κ.Ο. «Praksis» στο ξενοδοχείο «Four Seasons Hotel». Ο Tayyip ήταν σε θέση να 

καταλάβει κάθε ερώτηση που του απηύθυνα, χωρίς να χρειαστεί να την επαναδιατυπώσω, 

αλλά στην περίπτωση της μετάφρασης μεγάλου όγκου πληροφοριών από τα αράβικα στα 

ελληνικά, αρκετές φορές αργούσε μέχρι να βρει την κατάλληλη λέξη ή τις κατάλληλες λέξεις. 

Σε κάθε περίπτωση, η προφορά του ήταν καθαρή και η γραμματική και η σύνταξη που 

επέλεγε, σωστή.  

 Η συνέντευξη με τη Maja διεξήχθη και πάλι στο χώρο εστίασης του ξενοδοχείου. Τη 

μέρα εκείνη, λόγω της ηλιοφάνειας και της καλής θερμοκρασίας που επικρατούσε, τα 

περισσότερα άτομα που διέμεναν στο χώρο, όπως επίσης και οι περισσότεροι υπάλληλοι της 

«Praksis» βρισκόταν στον προαύλιο χώρο του ξενοδοχείου. Ως αποτέλεσμα, στο χώρο 

εστίασης επικρατούσε μία σχετική ησυχία και οι συνθήκες ήταν κατάλληλες για τη διεξαγωγή 

συνέντευξης. Η συνολική διάρκεια της ήταν 81 λεπτά, χωρίς να χρειαστεί να διακόψουμε 

καμία φορά, για τον οποιοδήποτε λόγο. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, τα δύο παιδιά της 

Maja, ηλικίας 10 και 12 ετών, μας πλησίασαν και κάθισαν μαζί μας. Επομένως, σε ορισμένα 

σημεία η συνέντευξη διεξαγόταν παρουσία τρίτων προσώπων· πέρα από το διερμηνέα, τα 

παιδιά της Maja. 

 Η ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας ήταν ευχάριστη και θετικά 

φορτισμένη. Γνωριζόμασταν ήδη 8 μήνες, οπότε υπήρχε μεγάλη εξοικείωση από την πλευρά 

της ώστε να μου μιλήσει και να εξιστορηθεί γεγονότα που συνέβησαν στη ζωή της. Κάτι 

τέτοιο, άλλωστε, είχε συμβεί ξανά, πολύ καιρό πριν την έναρξη της έρευνας, στα πλαίσια 

φιλικών συζητήσεων σχετικά με την πορεία του βίου μας, του δικού της και του δικού μου. 

Οι μοναδικές στιγμές που η Maja έδειξε να επηρεάζεται από όσα διηγούνταν ήταν όταν 

αναφέρθηκε σε αυτά που τους συνέβησαν από τη στιγμή που έφυγαν από τη Συρία, στην 

αντιμετώπιση τους στην Ελλάδα από ορισμένους ανθρώπους ή φορείς και στον τρόπο με τον 

οποίο φαντάζεται τον εαυτό της και την οικογένεια της στο μέλλον. Όταν, μάλιστα, μιλούσε 

για το τελευταίο θέμα, δίπλα της καθόταν τα παιδιά της με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να 

φορτιστεί συναισθηματικά και να επέλθει συγκίνηση. 
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5.2.2. Βιογραφία 

Η Maja γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Δαμασκό, την πρωτεύουσα της Συρίας. Η οικογένεια 

της απαρτίζεται από έξι μέλη: τους γονείς της, την ίδια και τα τρία αδέρφια της. Η Maja είναι 

η μικρότερη των τεσσάρων αδερφών και σύμφωνα με τα λεγόμενα της πάντα τα αδέρφια της 

λειτουργούσαν προστατευτικά απέναντι της. Ο μεγαλύτερος αδερφός της, ο οποίος 

λειτουργούσε ως πρότυπο για την ίδια, είναι δικηγόρος, ο δεύτερος ηλεκτρολόγος μηχανικός 

και η αδερφή της δούλευε στο κεντρικό νοσοκομείο της Δαμασκού. Η Maja δεν έδωσε 

λεπτομέρειες σχετικά με τη θέση που κατείχε η αδερφή της στο νοσοκομείο. Η ίδια 

ακολούθησε τα βήματα του μεγάλου της αδερφού και ξεκίνησε να σπουδάζει Νομική, 

διέκοψε όμως τις σπουδές της γιατί γνώρισε το σύζυγο της, παντρεύτηκε και απέκτησε το 

πρώτο της παιδί, την κόρη της. Δύο χρόνια αργότερα, απέκτησε το γιο της και όταν αυτός 

μεγάλωσε λίγο, αποφάσισε να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις σπουδές της. Η απόφαση 

της αυτή συνέπεσε με την έναρξη των εχθροπραξιών στην πόλη της Δαμασκού και το 

βομβαρδισμό του Τμήματος Νομικών Επιστημών με αποτέλεσμα την αναστολή της 

απόφασης της. 

 Η οικογένεια της Maja βρισκόταν σε ιδιαίτερα καλή οικονομική κατάσταση, γεγονός 

που η ίδια φρόντισε να το τονίζει σε πολλά σημεία της συνομιλίας μας : «< Ήμασταν 

οικογένεια που είχαμε χρή:ματα, είχα πολλά: κοσμήματα. > Ήμασταν οικονομικά τέ:λεια, 

πριν τον πόλεμο και θέλω να το τονίσω αυτό. ↑ Μην ξεχνάς ότι η Συρία έχει πολύ πλού:σια 

ιστορία και σκέψου ότι εγώ κατάγομαι από τη Δαμασκό, τη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας και 

μάλιστα από ↑ πολύ μεγάλη και γνωστή οικογένεια. (.) Ο πατέρας μου είχε δική του 

(βιομηχανία) ρούχων, δηλαδή οικονομικά δεν είχαμε ↑ κανένα απολύτως πρόβλημα. Θέλω να 

το ξαναπώ αυτό. ↑ < Εμείς δε γίναμε πρόσφυγες για οικονομικούς λόγους, ο πόλεμος μας 

έκανε >». Αισθανόταν περήφανη για την πορεία της οικογένειας της και εξαιτίας του τρόπου 

που είχε μεγαλώσει δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα χρειαζόταν να ζήσει κάτω από τέτοιες 

συνθήκες εξαθλίωσης, όπως αυτές που έζησε μετά την αποχώρηση της από τη Δαμασκό. 

 Η Maja εξομολογείται ότι όταν ξεκίνησαν τα πρώτα βίαια επεισόδια κατά μήκος όλης 

της χώρας δεν είχε αντιληφθεί το μέγεθος της καταστροφής που ερχόταν. Για το λόγο αυτό 

δεν ήθελε να εγκαταλείψει το σπίτι της και την πόλη της και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να 

παρατείνει την παραμονή τους στη Δαμασκό : « ºº Εγώ δεν ήθελα καθόλου να φύγω από τη 

Συρία, (.) ήθελα να μείνω εκεί. > Όμως, τα σχολεία στα οποία πήγαιναν τα παιδιά μου στη 

Δαμασκό,< (.) μια μέρα βομβαρδίστηκαν. Και έ:τσι αποφάσισα να αλλάξω τα παιδιά μου 

σχολείο, για να μείνουμε κι άλλο στη Συρία. > Αλλά και σε αυτό το σχολείο ήρθαν οι βόμβες. 

< ». Δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη για την επιμονή της να μην εγκαταλείψουν τη χώρα από 
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το γεγονός ότι το σχολείο των παιδιών της βομβαρδίστηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς και 

παρόλα αυτά αποφάσισε την αλλαγή σχολείου και όχι τη διακοπή φοίτησης των παιδιών της 

ή την αποχώρηση από την πόλη.  

 Τα περιστατικά που ανάγκασαν τη Maja να αντιληφθεί ότι δεν υπήρχε άλλη λύση 

παρά της εγκατάλειψης της Δαμασκού ήταν τρία και συνέβησαν σε διάστημα λίγων ημερών. 

Αρχικά, η Maja αναφέρει ότι το μικρό παιδί της αδερφής της πέθανε μπροστά στα μάτια τους: 

«Αυτό που με έκανε να αποφασίσω ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε τη χώρα μας, (0.3) ήταν 

όταν ºº χάσαμε το μωρό της αδερφής μου μπροστά στα μάτια μας. (0.5) ↑ Ήταν πά:ρα πολύ 

δυνατή εμπειρία». Η ίδια δε θέλησε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το 

γεγονός και θεώρησα σώφρον να μην επιμείνω ζητώντας περισσότερες πληροφορίες. Έπειτα, 

κατά τη διάρκεια της επιστροφής τους από το σχολείο με τα παιδιά της, συνάντησαν ένα 

νεαρό παιδί, το οποίο μόλις είχε πληροφορηθεί το θάνατο της μητέρας του και παρακαλούσε 

φοβισμένο τον πατέρα του να μη πεθάνει και το ίδιο: «[…] και είδαμε ένα μικρό παιδάκι που 

έλεγε φοβισμένο στον πατέρα του: ↑ «Δε θέλω να πεθάνω» […]». Λίγες μέρες αργότερα, 

πληροφορήθηκε ότι βομβαρδίστηκε το Δικαστικό Μέγαρο την ώρα, μάλιστα, που ο αδερφός 

της βρισκόταν εντός του χώρου του Μεγάρου, στο γραφείο του: «(0.4) Να σου πω και μια 

ακόμη ιστορία. Μια άλλη μέρα άκουσα ότι βομβαρδίστηκε το (Δικαστικό Μέγαρο). Όπως 

σου είπα, ο αδερφός μου είναι δικηγόρος και (.) ξαφνικά σκέφτηκα: ↓ [«Μήπως πέθανε και ο 

αδερφός μου;»]». Φοβήθηκε, λοιπόν, ότι εάν εξακολουθούσαν να μένουν εκεί την επόμενη 

φορά που θα έβλεπε ή θα άκουγε για κάποιο θάνατο, μπορεί να ήταν των παιδιών της ή του 

συζύγου της. Έτσι, πήρε, σε συνεννόηση με τον άνδρα της, τη δύσκολη απόφαση της φυγής. 

 Από τη Δαμασκό ταξίδεψαν αεροπορικώς για την πόλη Kameclie, που βρίσκεται στα 

σύνορα της Συρίας με την Τουρκία και κατοικείται ως επί το πλείστον από Κούρδους, αλλά 

λόγω της διαφορετικής καταγωγής τους και του συνωστισμού που υπήρχε εκεί, έμειναν μόνο 

για λίγες μέρες. Έπειτα, πλήρωσαν τα χρήματα που τους ζητήθηκαν για να διασχίσουν τα 

σύνορα και βρέθηκαν στην Τουρκικό χωριό Rashel Ain. Η Maja περιγράφει ως ασύλληπτα 

δύσκολη τη διαδικασία της μετακίνησης προς τα τουρκικά εδάφη, καθώς κάποια στιγμή τους 

υποχρέωσαν να αποχωριστούν τα παιδιά τους και να διασχίσουν χωριστά τη διαδρομή των 

συνόρων. Πρώτα, πέρασαν οι ενήλικες και έπειτα ακολούθησε μία ομάδα παιδιών, στην 

οποία το μοναδικό κορίτσι ήταν η ανήλικη κόρη της. Εξομολογείται ότι κόντεψε 

κυριολεκτικά να πεθάνει έως τη στιγμή που αντίκρισε να παιδιά της και η οικογένεια 

ενώθηκε πάλι. Το απόσπασμα της συνέντευξης που περιγράφει τα παραπάνω είναι το εξής: « 

> Έφυγα από τη Συρία και συγκεκριμένα από τη Δαμασκό προς το Kamechlie, μία άλλη πόλη 

της Συρίας, με αεροπλάνο. < Εκεί όμως είχε πά:ρα πολύ κόσμο και h δε μας φέρθηκαν καλά. 
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ºº Στο Kamechlie ζούνε μόνο Κούρδοι, ºº οπότε μας ρωτούσαν γιατί πήγαμε εκεί εμείς που 

είμαστε Άραβες. º Αυτοί ζούνε διαφορετικά από εμάς. Εκεί, λοιπόν, (.) μας ζήτησαν κάποια 

λεφτά και μας πέρασαν τα σύνορα για Τουρκία […]», «↓ < Να είναι νύχτα και να περνάς τα 

στρατόπεδα των συνόρων για να μη σε δει κανένας. > > Δηλαδή, εάν κάποιος σε δει, σε 

πυροβολεί κατευθείαν. < ºº  Ήταν πά:ρα πολύ δύσκολο…», «º Η κόρη μου ήταν με κάποια 

παλικάρια και μας είπαν ότι μαζί τους θα έπρεπε να περάσει τα σύνορα της Συρίας. Η κόρη 

μου, όμως, φοβόταν πολύ και έλεγε ότι θέλει να έρθει με μένα και τον πατέρα της. h < Την 

περιμέναμε αφού περάσαμε στην Τουρκία και μέχρι να έρθει κόντεψα να πεθάνω >». 

 Την Τουρκία την διέσχισαν ταξιδεύοντας μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας μέχρι που 

έφτασαν στα παράλια της Τουρκίας και από εκεί έπρεπε να βρουν μέσο μεταφοράς για την 

Ελλάδα. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της, αυτό ήταν το πιο δύσκολο σημείο του ταξιδιού τους : 

«Μας το είπαν από την αρχή ότι εάν θέλεις να πας στην Ελλάδα, > πρέπει να πληρώσεις 

πολλά: λεφτά και δε θα είναι εύκολο να βρεις ανθρώπους να σε πάνε προς την Ελλάδα. < 

Φυσικά, εμείς πάλι πληρώσαμε. - (0.8)  Και πληρώσαμε και παραπάνω χρήματα για να μην 

είναι τόσα πολλά τα άτομα στη βάρκα και βουλιάξει. ↑ Ό:λα τα χρήματα που καταφέραμε να 

πάρουμε μαζί μας από τη Συρία, (.) º τα δώσαμε προκειμένου να μεταφερθούμε με ασφάλεια 

στη βάρκα. ((δακρύζει)) Ήταν πάρα πολύ δύσκολο το ταξίδι. Το καράβι ήταν πά:ρα πολύ 

μικρό, η βάρκα, δηλαδή, ήταν μικρή. Ήταν βράδυ, υπήρχε ↑ παντού αστυνομία που δεν 

έπρεπε να μας δει. (.) ºº Πάρα πολύ δύσκολα. Πραγματικά, δεν μπορείς να φανταστείς. (0.2) 

Επίσης, να σου πω, ότι δεν μας άφησαν να πάρουμε καθό:λου πράγματα μαζί μας. == Γιατί η 

βάρκα ήταν μικρή και μας είπαν δε χωράει τίποτα, που θα τα βάλετε; Μόνο εμάς πήραμε, 

τους εαυτούς μας…». Ακόμη και η περιγραφή των λίγων και βασικών στοιχείων της 

βιογραφίας της Maja πριν τον πόλεμο είναι σε θέση να κάνει ορατή την άμεση, ξαφνική και 

τραγική αλλαγή της ζωή της μέσα σε λίγες μόνο μέρες. Και, μάλιστα, ήταν μία αλλαγή 

ολοκληρωτική, ριζική και ατέρμονη. 

 Για τη Maja, οι συνθήκες που βίωσε από τη στιγμή που έφτασε στην Ελλάδα και 

έπειτα ήταν ακόμη πιο δύσκολες και από τον ίδιο τον πόλεμο. Αυτό, το τόνιζε συχνά κατά τη 

διάρκεια της συνέντευξης αλλά και άλλων συνομιλιών μας. Δε θέλησε να δώσει πολλές 

πληροφορίες για τα μέρη που έζησαν στην Ελλάδα, τους καταυλισμούς δηλαδή ή ακόμη και 

το ξενοδοχείο. Με κάποιον τρόπο απέφευγε να φέρει στη μνήμη της τις συνθήκες διαβίωσης 

στον καταυλισμό. Μου έδωσε την εντύπωση ότι απαξιούσε ακόμη και να μιλήσει γι αυτές. Το 

μόνο που ανέφερε ήταν το εξής: «↑ > Εάν ο πόλεμος είναι κάτι δύσκολο, το να συνεχίσω να 

κάθομαι στην Ελλάδα έτσι, είναι ακόμη πιο δύσκολο. ((γελάει ειρωνικά)) < Δηλαδή, ↑ πρώτα 

θέλω να ξεχάσω πώς πέρασα στην Ελλάδα και μετά θέλω να ξεχάσω πώς ήταν ο πόλεμος στη 
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Συρία. < Έχω ψυχολογικά προβλήματα, το καταλαβαίνω. > ↑ Φοβάμαι συνέχεια. Εί:δες το 

καλοκαίρι που μέναμε. Εί:δες τους καταυλισμούς. ↓ Το χειρότερο από όλα είναι ότι εμείς στη 

Συρία δεν είχαμε μάθει να πεινάμε», «[…] Και ήρθαμε εδώ και περιμέναμε το φαγητό μας 

για ώ:ρες. == Πό:τε θα το φέρει η κάθε οργάνωση και εά:ν θα το φέρει ». Οι τελευταίες της 

εκφράσεις συνοδευόταν με αγανάκτηση και απέχθεια όχι μόνο για τις καταστάσεις που βίωσε 

αλλά και για τους ανθρώπους που τις προκάλεσαν. Η Maja φαινόταν να αρνούνταν να δεχθεί 

ότι η αίγλη που χαρακτήριζε τη ζωή της στη Συρία δεν υπήρχε πλέον. Έως και το τέλος της 

ερευνητικής διαδικασίας, διέμενε με την οικογένεια της στο ξενοδοχείο «Four Seasons 

Hotel» και προσπαθούσαν με το σύζυγο της να κάνουν αιτήσεις μετεγκατάστασης για κάποια 

χώρα του εξωτερικού. 

 

5.2.3. Περιγραφικά και γλωσσικά σχόλια 

Η Maja κατά τη διάρκεια όλων των περιγραφών που χρειάστηκε να κάνει στη συνομιλία μας 

φρόντιζε να μιλάει δυνατά και καθαρά. Φαινόταν να μην την ενδιαφέρει ιδιαίτερα εάν όσα 

έλεγε θα τα άκουγαν τα άτομα που βρίσκονταν τριγύρω μας, είτε ήταν συμπατριώτες μας, 

είτε άτομα που εργάζονταν στο ξενοδοχείο και την «Praksis». Όπως προαναφέρθηκε, κατά τις 

ώρες διεξαγωγής της συνέντευξης με τη Maja ελάχιστα ήταν τα άτομα στο χώρο που 

καθόμασταν, αλλά και περισσότερα να ήταν δε νομίζω πως θα την απασχολούσε ιδιαίτερα. 

Ίσα ίσα που τις λίγες φορές κατά τις οποίες υπάλληλοι της «Praksis» εισέρχονταν στο χώρο 

για να επιβλέψουν την κατάσταση ή να πάρουν κάποιο προσωπικό τους αντικείμενο, ανέβαζε 

τον τόνο της φωνής της σα να επιδίωκε να την ακούσουν. Με κάποιο τρόπο μου έδινε την 

εντύπωση ότι κυρίως αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να ακούσουν αυτά που διαδραματίστηκαν 

στη ζωή της και πόσο δυστυχισμένη και αγανακτισμένη ήταν πλέον. 

 Στη διάρκεια της συνομιλίας μας δεν προσπάθησε ποτέ να κρύψει τα συναισθήματα 

που της δημιουργούνταν, είτε ήταν θετικά είτε αρνητικά. Δε δίστασε να δακρύσει όταν 

μιλούσε για τις δυσάρεστες της εμπειρίες: «[…] ↑ Ό:λα τα χρήματα που καταφέραμε να 

πάρουμε μαζί μας από τη Συρία, (.) º τα δώσαμε προκειμένου να μεταφερθούμε με ασφάλεια 

στη βάρκα. ((δακρύζει)) Ήταν πάρα πολύ δύσκολο το ταξίδι», «[…] Μία οικογένεια, δηλαδή, 

πήρε πέντε φόρμες, για παράδειγμα και το ↑ παιδί μου δεν πήρε ούτε μία. ((δακρύζει))», «> 

Αυτό που θέλω είναι να δω τα παιδιά μου μέσα σε σχολεία, σε πανεπιστήμια. < (0.6) ↑ Να 

μεγαλώνουν. ((δακρύζει))». Κάθε φορά που αντιλαμβανόμουν ότι συγκινείται και δάκρυζε τη 

ρωτούσα εάν ήθελε να διακόψουμε και να κάνουμε ένα διάλλειμα ώστε να ηρεμήσει. Η 

απάντηση της παρέμενε ίδια λέγοντας μου ότι έκλαψε τόσο πολύ τα δύο τελευταία χρόνια 

που πλέον το έκανε μηχανικά. Ανέβαιναν δάκρυα στα μάτια της πιο πολύ από συνήθεια και 
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όχι γιατί το είχε ανάγκη. Τα θέματα, όπως ήταν αναμενόμενο, που φαινόταν να την 

επηρεάζουν ήταν πρωτίστως τα παιδιά της και έπειτα η ιστορία του ταξιδιού τους προς την 

Ελλάδα. 

 Σχετικά με τα γλωσσικά σχόλια, η Maja χρησιμοποιούσε πολύ συχνά και κατά τη 

διάρκεια ολόκληρης της συνέντευξης το δεύτερο ενικό πρόσωπο. Μου απηύθυνε ερωτήσεις ή 

προσπαθούσε να μου δείξει τη σημασία αυτών που έζησε υπενθυμίζοντας μου ότι θα 

μπορούσαν να συμβούν στον καθένα, άρα και σε μένα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι:  

«Θα πονέσει το κεφάλι σου! (.) Είσαι σίγουρη; 47», «↑ Μην ξεχνάς ότι η Συρία έχει πολύ 

πλού:σια ιστορία και σκέψου ότι εγώ κατάγομαι από τη Δαμασκό […]», «[…] ↑ Μπορείς να 

φανταστείς τι έχουμε περάσει;», «Πραγματικά, (.) δεν μπορείς να φανταστείς», «ºº Τι να σου 

πω τώρα; (0.3) Δεν μπορώ να σου απαντήσω ακριβώς, δεν υπάρχουν λόγια… ↑ Εσύ, μπορείς 

να φανταστείς ότι θα φύγεις από την Ελλάδα, έτσι ξαφνικά, επειδή γίνεται πόλεμος;». Όλα τα 

παραπάνω δημιουργούσαν μία αίσθηση αμεσότητας στη συζήτηση μας και παράλληλα μία 

αίσθηση ειλικρίνειας από μέρους της. Ένοιωθα ότι μιλούσε φυσικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις, 

χωρίς να θέλει να παρουσιάσει κάτι χειρότερο ή καλύτερο από αυτό που έλεγε. Απλώς, 

ειλικρινά.  

 Η λέξη που παρατηρήθηκε ότι επαναλάμβανε συχνά ήταν ο «φόβος» και τα παράγωγα 

του. Για την ακρίβεια: «< Έχω ψυχολογικά προβλήματα, το καταλαβαίνω. > ↑ Φοβάμαι 

συνέχεια», «ºº Αυτό που φοβάμαι πιο πολύ είναι σε ποια χώρα θα πάω…», «[…] < Αυτό h 

φοβάμαι, που δεν ξέρω που θα πάω >». Σαφώς, όλοι οι φόβοι της είναι δικαιολογημένοι και 

λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι από το προστατευτικό περιβάλλον ης οικογένειας της 

πήγε σε αυτό του συζύγου της, που δεν την άφηνε να προβληματίζεται για θέματα πέρα από 

αυτά που αφορούσαν τα παιδιά, είναι η πρώτη φορά στη ζωή της που αισθάνθηκε 

ανασφάλεια και έπειτα την κυρίευσε ο φόβος. Ως γυναίκα προς γυναίκα άλλωστε δε θα 

δίσταζε να παραδεχθεί ότι φοβάται και να το επαναλαμβάνει κάθε φορά που της δινόταν η 

ευκαιρία. Σε γενικές γραμμές δεν παρατηρήθηκε η έντονη επανάληψη άλλων λέξεων ή 

φράσεων ούτε υπήρχαν διαστήματα παύσης του λόγου της. Ο ρυθμός του ήταν γρήγορος 

συνέχεια, χωρίς όμως να δίνει την εντύπωση ότι βιαζόταν να τελειώσει η διαδικασία της 

συνέντευξης.     

 

5.2.4. Αναδυόμενα θέματα 

α. καθημερινή ζωή – η έννοια του χρόνου 

                                                           
47 Ως απάντηση στην ερώτηση μου να διηγηθεί το βίο της από τη στιγμή που γεννήθηκε έως και τότε που 

χρειάστηκε να φύγει από τη Συρία. 
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Οι αναφορές της Maja στην καθημερινή της ζωή περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο τα παιδιά 

της. Συγκεκριμένα, τις ώρες που περνάει μαζί τους παίζοντας ή διαβάζοντας. Ακόμη, συνδέει 

τη βελτίωση της καθημερινότητας της με την έναρξη των μαθημάτων στην ελληνική γλώσσα, 

τα μαθηματικά και την ιστορία, τα οποία τα παιδιά παρακολουθούσαν στην ειδική δομή 

εκπαίδευσης που είχε ιδρυθεί στους χώρους του ξενοδοχείου. Από τη στιγμή, δηλαδή, που οι 

ημέρες ήταν καλύτερες για τα παιδιά ήταν και για την ίδια: «> ↑ Το μόνο που μου αρέσει στο 

ξενοδοχείο που ζούμε τώρα, (.) είναι ότι τα παιδιά μου ξεκίνησαν να πηγαίνουν στο σχολείο. 

Είναι πά:ρα πολύ καλά τα παιδιά μου τώρα, (.) πάρα πολύ χαρούμενα που πηγαίνουν στο 

σχολείο». Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπροστά στην ευτυχία και την εξασφάλιση ενός 

καλύτερου μέλλοντος για τα παιδιά της, ο δικός της εαυτός έρχεται σε δεύτερη μοίρα, 

παραγκωνίζεται. 

 Σχετικά με τον δικό της προσωπικό χρόνο, αναφέρει ότι προτιμάει να τον περνάει 

διαβάζοντας το Κοράνι στο δωμάτιο της : «Μου αρέσει να κάθομαι στο δωμάτιο μου και να ↑ 

διαβάζω. < Διαβάζω συνήθως το Κοράνι, το βιβλίο που έχουμε οι μουσουλμάνοι >». Η 

έννοια του χρόνου είναι κάτι που δεν μπορεί να νοιώσει, αλλά δεν την απασχολεί ιδιαίτερα. 

Ανέφερε ότι παίζοντας με τα παιδιά και κάνοντας μικρές βόλτες στο χώρο γύρω από το 

ξενοδοχείο, γεμίζει το χρόνο της και δεν την πειράζει εάν κάποιες μέρες περνούν χωρίς να 

έχει κάνει κάτι δημιουργικό ή ουσιώδες. Οι μόνες στιγμές που ο χρόνος της φάνταζε να έχει 

σταματήσει ήταν τις μέρες που ήταν άρρωστη και χρειάστηκε να νοσηλευτεί. («ºº Έχω 

αρρωστήσει πά:ρα πολλές φορές το τελευταίο διάστημα. (0.2) Ήμουν άρρωστη και πριν λίγες 

μέρες, πάλι». Χωρίς να διευκρινίσει ποια ακριβώς ήταν ή είναι η ασθένεια της, δημιούργησε 

την εντύπωση ότι ο αποχωρισμός από τα παιδιά ήταν αυτό που της στοίχισε παραπάνω τη 

διάρκεια που νοσηλεύθηκε. 

  Σε αυτό το σημείο κρίνεται αναγκαίο να αναφερθεί ένα περιστατικό που συνέβη 6 

μήνες πριν τη διεξαγωγή της έρευνας. Κατά του θερινούς μήνες που προηγήθηκαν και ενώ οι 

πρόσφυγες ζούσαν ακόμη στον καταυλισμό του Κυψελοχωρίου, η Maja χρειάστηκε να 

νοσηλευθεί για διάστημα περίπου μία εβδομάδας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της 

Λάρισας. Τις τελευταίες μέρες της νοσηλείας της και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μου 

εκεί, μου ζήτησε ευγενικά να παρακαλέσω τους γιατρούς να παρατείνουν την παραμονή της 

στο νοσοκομείο. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν έγινε ποτέ, αλλά η έκπληξη που μου προκλήθηκε 

ήταν τόσο μεγάλη, γι αυτό θεωρώ την αναφορά του περιστατικού απαραίτητη. Μέχρι τότε δε 

θα μπορούσα να φανταστώ ότι υπάρχει άνθρωπος που θα εκλιπαρούσε να παραμείνει στους 

χώρους ενός νοσοκομείου. Η απόγνωση της Maja με διέψευσε. 
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 Για να βελτιωθεί η καθημερινότητα της Maja όπως πλέον έχει διαμορφωθεί επιθυμεί 

να μάθει επιτέλους εάν και πότε μία άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα δεχθεί την αίτηση τους για 

μετεγκατάσταση. Δεν την απασχολούν αγαθά που μπορούν να της προσφερθούν όσο διαμένει 

στην Ελλάδα. Ο στόχος της παραμένει ένας και είναι η όσο το δυνατόν πιο άμεση 

αποχώρηση τους από την Ελλάδα: «Το πρώ:το πράγμα που θέλω είναι να ↑ πάω σε μία χώρα 

και να μείνω. Να μη χρειάζεται να φεύγω όλη την ώρα. > Αυτό το ξενοδοχείο, δηλαδή, είναι 

πά:ρα πολύ ωραίο αλλά και πάλι ξέρω ότι μια μέρα θα χρειαστώ να φύγω. ↑ < Δεν είναι και 

δε θα γίνει σπίτι μου. Και επειδή έχουμε κάνει αίτηση για (μετεγκατάσταση)/(αλλαγή τόπου 

διαβίωσης) δεν ξέρουμε σε ποια χώρα θα βρεθούμε (.) º μετά από εδώ».  

β. εκπαιδευτικές εμπειρίες – η αξία της εκπαίδευσης 

H Maja προέρχεται από ένα περιβάλλον στο οποίο η εκπαίδευση διαδραμάτιζε σημαντικό 

ρόλο, καθώς όλα της τα αδέρφια ήταν απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η ίδια, 

ολοκληρώνοντας την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ξεκίνησε τις σπουδές της 

στη Νομική Σχολή. Όπως προαναφέρθηκε, σταμάτησε τις σπουδές της την πρώτη φορά 

εκούσια, εφόσον είχε επικεντρωθεί στην οικογενειακή της ζωή και τη δεύτερη εξαιτίας του 

πολέμου. Πέρα από τις σπουδές της, ως ενήλικη παρακολούθησε ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα του ενδιαφέροντος της που αφορούσε την κατασκευή ρούχων και κοσμημάτων: 

«↑ Στη Συρία παρακολουθούσα ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθυνόταν σε ↑ γυναίκες 

για το πώς να φτιάχνουμε ρούχα. (.) < Πλέξιμο, ράψιμο, τέτοια πράγματα > », «Δεν είναι και 

κάτι σημαντικό αυτό που παρακολουθούσα, (.) δε μάθαινα κάτι σπουδαίο. ↑ Αλλά μπορούσα 

να φτιάξω πολλά πράγματα για τα παιδιά μου και με έκανε να νοιώθω πολύ χαρούμενη. 

Γενικά, οι γυναίκες στη Συρία ξέρουν να φτιάχνουν ρού:χα, κοσμή:ματα και άλλα τέτοια 

καθημερινά αντικείμενα και εμένα > μου άρεσε πολύ αυτό <». Όπως αναφέρει η ίδια μπορεί 

μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος να μη μάθαινε κάτι που θα τη βοηθούσε 

επαγγελματικά ή θα της εξασφάλιζε κάποιο πιστοποιητικό, αλλά απολάμβανε τη διαδικασία 

της μάθησης σε κάτι που την ενδιέφερε. Εντοπίζει, δηλαδή, την αποτελεσματικότητα ενός 

προγράμματος εκπαίδευσης στο βαθμό ενδιαφέροντος που οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν γι 

αυτό.  

 Μελλοντικά, η Maja θα ήθελε να συνεχίσει τις σπουδές της στη χώρα που πρόκειται 

να καταλήξουν μόνιμα: «[…] (0.4) Εγώ ξεκίνησα το πανεπιστήμιο και μετά το σταμάτησα 

εξαιτίας του πολέμου, δεν το τελείωσα. ↑ Θα ήθελα, λοιπόν, αφού πάμε στη χώρα που είναι 

να πάμε (.) να συνεχίσω τις σπουδές μου. > Να γίνω δικηγόρος, όπως ήθελα και θέλω <». Δεν 

έχει εγκαταλείψει, επομένως, το στόχο της να αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο για να 

μπορέσει έπειτα να εξασκήσει το επάγγελμα που επιθυμεί. Επιπλέον, για τη Maja πολύ 
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σημαντικός παράγοντας για τη μετέπειτα ζωή της, είναι τα παιδιά της έχουν την κατάλληλη 

εκπαίδευση: « […] > Να πάμε εκεί (στη χώρα που θα τους δεχτεί), (.) ↑ να στείλω τα παιδιά 

μου στο σχολείο και μετά θα δούμε τι θα γίνει < ». Μπορούμε να συμπεράνουμε, λοιπόν, ότι 

η αξία της εκπαίδευσης για τη Maja δεν περιορίζεται μόνο στο δικό της άτομο αλλά 

επεκτείνεται στα άτομα για τα οποία νοιάζεται πιο πολύ και από τον εαυτό της, στα παιδιά 

της. 

 γ. επαγγελματικές εμπειρίες – η αξία της εργασίας 

Στην πορεία του έως τώρα βίου της η Maja δε χρειάστηκε να εργαστεί. Φαίνεται ότι πέρα από 

το γεγονός ότι δε συνέτρεχε κάποια ανάγκη για την οικογένεια της ώστε να συμπληρώνει το 

οικογενειακό εισόδημα, δεν της προέκυψε ως ανάγκη η εργασία. Σκεπτόμενοι ότι δεν 

ολοκλήρωσε τις σπουδές εξαιτίας της επιλογής της να αφοσιωθεί στο σύζυγο και τα παιδιά 

της, είναι επόμενο να ήθελε πρωτίστως να ολοκληρώσεις τις σπουδές της και έπειτα να 

περάσει στο χώρο εργασίας. Αυτό που η ίδια αναγνωρίζει ως τη μοναδική της προϋπηρεσία 

είναι η εθελοντική διδασκαλία μαθημάτων του σχολείου σε αδύναμους μαθητές, κάτι σαν 

ενισχυτική διδασκαλία, θα μπορούσαμε να πούμε («Δε χρειάστηκε και στην πραγματικότητα 

δεν πρόλαβα. Το μόνο που έκανα είναι να βοηθάω (.) αδύναμα παιδιά στο σχολείο, ↓ αλλά 

δωρεάν, χωρίς αμοιβή»). Έτσι, ένοιωθε ότι εργαζόταν κατά κάποιο τρόπο και παράλληλα 

βοηθούσε παιδιά που το είχαν ανάγκη. 

 Η Μaja, μετά τις αλλαγές που συνέβησαν στη ζωή της από τη στιγμή που έφυγε από 

τη Συρία, δηλώνει έτοιμη να εργαστεί, πλέον, σε οποιαδήποτε θέση προκύψει, ό,τι και εάν 

της ζητηθεί να κάνει, όσο απαιτητικό και εάν είναι : «[…] < Ας είναι (η θέση εργασίας) ό:,τι 

να ‘ναι. > Ό,τι και να είναι θα μου δείξουν πώς, ↓ θα κάνω πρακτική και τα μάθω». Μπροστά 

στο ενδεχόμενο να μην μπορεί να παρέχει στα παιδιά της τα κατάλληλα αγαθά για να 

μεγαλώνουν αξιοπρεπώς, η Μaja είναι διατεθειμένη να εργαστεί σε κάτι διαφορετικό από 

αυτό που σπούδαζε και επιθυμούσε. Αρκεί να μπορεί να βλέπει τα παιδιά της χαρούμενα. Γι 

ακόμη μία φόρα επιβεβαιώνει με τα λεγόμενα της ότι πρώτα έρχεται η κάλυψη βασικών 

αγαθών για τα παιδιά της, πρώτα η δική τους ευτυχία και έπειτα η δική της.   

δ. εκπαιδευτικές ανάγκες – εκπαίδευση ενηλίκων 

Ενώ η μέχρι τώρα εκπαιδευτική πορεία της Maja έδειχνε έναν άνθρωπο που θέλει να 

συνεχίσει να μαθαίνει καινούργια πράγματα, η ίδια δηλώνει πολύ κουρασμένη μετά από όσα 

πέρασε για να ξεκινήσει να μαθαίνει κάτι καινούριο. Η ταλαιπωρία που πέρασε και η 

απόγνωση στην οποία κατέληξε λειτουργούν ανασταλτικά στη θέληση της για μάθηση : «º 

Επειδή αυτή τη στιγμή, δεν ξέρουμε ούτε τι θα γίνει, ούτε καν πως είμαστε, τώρα αισθάνομαι 

το:σο κουρασμένη που δεν ξέρω πόσο μπορούν να με βοηθήσουν αυτά που έχω μάθει στη 
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ζωή μου. ºº < Νοιώθω ότι έχω χάσει τη δύναμη μου. Και έχω χάσει και τη δύναμη να πάω να 

μάθω καινούρια πράγματα >». Κατά κάποιο τρόπο έχει παραιτηθεί από την προσπάθεια να 

ελπίζει ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν και έχει αφεθεί, περιμένοντας πότε θα μπορέσουν να 

φύγουν από την Ελλάδα.  

 Εάν παρόλα αυτά είχε τη δυνατότητα να διδαχθεί κάτι, αυτό θα ήταν η γλώσσα της 

χώρας που θα καταλήξει ή έστω, αρχικά, τα αγγλικά. Θεωρεί ότι χωρίς τη γνώση της 

γλώσσας της χώρας που βρίσκεσαι είναι σα να περιοθοριοποιήσαι, καθώς είναι αδύνατο να 

επικοινωνήσεις με οποιονδήποτε δε μιλάει τη δική σου γλώσσα: «< Επειδή, εάν είσαι σε μία 

καινούρια χώρα, η ↑ γλώσσα είναι το πρώτο που πρέπει να μάθεις. < Να μπορείς να μιλήσεις 

με τους ανθρώπους που είναι εκεί. > Και μετά φυσικά μπορείς να μάθεις και άλλα. Αυτά 

ακολουθούν. Σιγά-σιγά. (.) Αυτό, όμως, είναι το πιο σημαντικό». Η Maja, μάλιστα, σχολίασε 

αρνητικά το γεγονός ότι καμία κίνηση δεν είχε γίνει από καμία Μ.Κ.Ο. να ξεκινήσουν 

μαθήματα και για τους ενήλικες πρόσφυγες, πέρα από τη δική μας εθελοντική προσπάθεια το 

προηγούμενο καλοκαίρι που διήρκησε μόλις δύο μήνες.  

Χωρίς να πρωτοτυπήσει, η Maja τοποθετεί και πάλι τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 

παιδιών της πάνω από τις δικές της και αναγνωρίζει πόσο θετικά έχει επιδράσει στην 

ψυχολογία τους το γεγονός ότι ξεκίνησαν το «σχολείο». Επιπλέον, αναφέρει ότι από την 

πρώτη στιγμή που ήρθαν στην Ελλάδα ρωτούσε τους υπεύθυνους στα μέρη που διέμεναν, εάν 

και πότε θα ξεκινούσαν να διδάσκονται μαθήματα τα παιδιά της γιατί αυτό θα τους βοηθούσε 

να νοιώθουν καλύτερα: «[Το πρώτο και το πιο σημαντικό, αφού τώρα είμαστε στην Ελλάδα, 

είναι η  h γλώσσα.] > Έχω στείλει τα παιδιά μου να μαθαίνουν ελληνικά, άρα η γλώσσα 

πρώτα από όλα. < Επειδή, εάν είσαι σε μία καινούρια χώρα, η ↑ γλώσσα είναι το πρώτο που 

πρέπει να μάθεις. < Να μπορείς να μιλήσεις με τους ανθρώπους που είναι εκεί. > Και μετά 

φυσικά μπορείς να μάθεις και άλλα. Αυτά ακολουθούν. Σιγά-σιγά. (.) Αυτό, όμως, είναι το 

πιο σημαντικό. (0.3) Εμείς ρωτήσαμε από την πρώτη στιγμή που φτάσαμε στην Ελλάδα, εάν 

και πότε μπορούμε να στείλουμε τα παιδιά μας σε σχολεία για να μάθουν ελληνικά και ό,τι 

άλλο έπρεπε. == Αλλά, τώρα, πριν από λίγες μέρες έγινε αυτό». Θα μπορούσε κανείς να 

συμπεράνει ότι στην περίπτωση της Maja, θα πρέπει πρώτα τα παιδιά της να βρίσκονται στις 

κατάλληλες εκπαιδευτικές δομές και να είναι ευχαριστημένα εκεί, και έπειτα θα δώσει η ίδια 

την ευκαιρία στον εαυτό της να συνεχίσει την πορεία της στην εκπαίδευση. 

ε. κοινωνική ζωή – σχέσεις  

Όπως έχει γίνει ήδη κατανοητό από την έως τώρα εξιστόρηση της ζωής και των σχέσεων της 

Maja, το σημαντικότερο ρόλο στη ζωή της διαδραματίζει η οικογένεια της. Θεωρεί τον εαυτό 

της τυχερό που κατάφερε να ταξιδέψει και να φτάσει στην Ελλάδα με το σύζυγο και τα 



95 
 

παιδιά της και που αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να διαβιώνουν μαζί. Για το πόσο σημαντικά 

είναι τα παιδιά στη ζωή της ανέφερε: «(.) Για να καταλάβεις πόσο πολύ, (0.4) αυτός ήταν ο 

λόγος που έφυγα από τη Συρία. ((δακρύζει) ». Όπως προαναφέρθηκε, η Maja αρνούνταν να 

δεχθεί το γεγονός ότι έπρεπε να εγκαταλείψουν τη Συρία και ισχυρίζεται ότι εάν δεν υπήρχε η 

οικογένεια της, ίσως έπαιρνε το ρίσκο να παραμείνει κι άλλο στη Δαμασκό, μέχρι να έβλεπε 

που θα κατέληγαν οι εμφύλιες εχθροπραξίες. Αυτό που προκαλεί εντύπωση στην αφήγηση 

της Maja είναι ότι κατά τη διάρκεια της, δεν αναφέρθηκε ποτέ άμεσα στο σύζυγο της. 

Ενδεχομένως, επειδή ήξερε ότι γνωρίζω για την άψογη σχέση τους και τη βαθιά αγάπη που 

τρέφει γι αυτόν από παλαιότερες συζητήσεις μας, δε θεώρησε απαραίτητο να κάνει αναφορές 

στο πρόσωπο του. 

 Εκτός από τις οικογενειακές σχέσεις της, η Maja αναφέρει με χαρά ότι τόσο στους 

καταυλισμούς όσο και στο ξενοδοχείο γνώρισε ανθρώπους, με τους οποίους ήρθε κοντά και 

δέθηκε. Εξομολογείται ότι είναι στη φύση του ανθρώπου να επιθυμεί να βρίσκεται εντός 

κοινωνικών πλαισίων και να αποφεύγει τη μοναξιά: «Ναι, ↑ βέβαια. Και στην κατασκήνωση 

και στο ξενοδοχείο βρήκα κάποιους φίλους και φίλες. < Ο άνθρωπος δεν μπορεί να μείνει 

μόνος του, (.) χωρίς να μιλήσει με κάποιον, να πει το πρόβλημα του. > Εγώ γενικά είμαι έτσι. 

((γελάει))». Συνδέει, μάλιστα, την ανάγκη της να συναναστρέφεται με ανθρώπους και να 

συζητάει για τα προβλήματα τους με την επιλογή της να γίνει δικηγόρος, ώστε να 

υπερασπίζεται τα προβλήματα που οι άνθρωποι της έχουν εκμυστηρευτεί: «Μου αρέσει να 

μιλάω με κόσμο,  να μαθαίνω τι κάνει. (.) Γι αυτό θα γίνω ↑ δικηγόρος». Επιπλέον, θεωρεί ότι 

όταν δύο άτομα έχουν κοινά βιώματα, η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ τους είναι πιο 

ειλικρινής και δυνατή: «[…] Πολύ σημαντικοί (είναι οι άνθρωποι που γνώρισε το διάστημα 

που ζει εκτός της Συρίας). (0.3) < Γιατί τώρα που ζω στο ξενοδοχείο έχω βρει ανθρώπους που 

περνάμε τα ίδια πράγματα, (.) έχουμε τις ίδιες τις έγνοιες >». Αποδίδει μεγάλη σημασία στους 

νέους ανθρώπους που πλαισιώνουν την καθημερινότητα της, αν και αυτοί που επέλεξε να 

πλησιάσει  και άφησε να την πλησιάσουν ήταν μόνο οι συμπατριώτες της πρόσφυγες.  

 Η Maja όσο διέμενε στον καταυλισμό που την γνώρισα για πρώτη φορά αλλά και 

αργότερα στο ξενοδοχείο, κρατούσε μία έντονα επιφυλακτική στάση απέναντι σε 

οποιονδήποτε δεν είχε Συριακή καταγωγή και κυρίως σε οποιονδήποτε εργαζόταν σε Μη 

Κυβερνητική Οργάνωση. Κατά την άποψη της, η ύπαρξη των ίδιων των Μ.Κ.Ο., των 

πολιτικών τους και των χρηματοδοτήσεων τους ήταν αυτή που δεν τους επέτρεπε να φύγουν 
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προς μία άλλη ευρωπαϊκή χώρα48. Επιπλέον, θεωρούσε ότι κάθε ένας εργαζόμενος σε 

αντίστοιχες οργανώσεις υπηρετούσε ένα σύστημα που δεν άρμοζε στη δική της ηθική. 

Ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εγώ έχω να σου πω ότι μου αρέσει όταν μία οργάνωση θέλει να 

δουλεύει σωστά, ↑ πρέπει να κάνει τα ίδια πράγματα για όλους. > Όταν μέναμε ακόμη στον 

καταυλισμό, (.) ήταν μία οργάνωση από την Ολλανδία και μας έφερνε πράγματα, τα οποία 

μοίραζαν σε όλους το ίδιο. == Δηλαδή, όχι ο ένας περισσότερο και ο άλλος λιγότερο. == (.) 

Επειδή είναι μία σοβαρή οργάνωση, ↑ πρέπει να συμπεριφέρεται το ίδιο σε όλο τον κόσμο. < 

Χωρίς να ρωτήσει εάν είναι º μουσουλμάνος ή κάτι άλλο, από πού είναι, από πού ήρθε. Γιατί 

υπάρχουν οργανώσεις που κάνουν τέτοια πράγματα, ας πούμε. ºº Μία φορά, μέσα στο 

ξενοδοχείο ήταν μία οργάνωση που δε φέρθηκε σωστά. Μία οικογένεια, δηλαδή, πήρε πέντε 

φόρμες, για παράδειγμα και το ↑ παιδί μου δεν πήρε ούτε μία. ((δακρύζει)) Επειδή όπως σου 

είπα θέλω να γίνω δικηγόρος, μου αρέσει όλα τα πράγματα να γίνονται δίκαια. (.) Να μη 

γίνονται διακρίσεις. Γιατί ↑ όλοι εμείς οι πρόσφυγες έχουμε περάσει από πολλά κακά, από 

πολλές αδικίες και όταν βλέπουμε να συμβαίνουν τέτοια πράγματα, είναι ακόμη χειρότερο 

για εμάς. == Γι αυτό κάνω (κρίση)/(σχολιάζω) όλα αυτά που συνέβησαν».  

 Η Maja ακόμη και προς εμένα κρατούσε αρχικά επιφυλακτική στάση· όχι ως άτομο 

αλλά στην ιδιότητα της εθελόντριας που είχα όταν τη γνώρισα. Χρειάστηκαν πολλές 

συζητήσεις σε διάστημα αρκετών μηνών για να βεβαιωθώ ότι σε μία επίσημη ερευνητική 

συνομιλία θα μιλούσε ανοιχτά, χωρίς αναστολές και προκαταλήψεις και έτσι 

συμπεριλήφθηκε στο δείγμα της έρευνας. 

στ. προσωπική ταυτότητα – η έννοια του εαυτού  

Για τη Maja η αιφνίδια μεταβολή του ρόλου της από σύζυγο και μητέρα σε μία οικονομικά 

επιφανή οικογένεια, σε μία ανήσυχη μητέρα και σύζυγο που διαβιώνει σε συνθήκες που δε θα 

μπορούσε ούτε να φανταστεί στο παρελθόν, προκάλεσαν ελάχιστες αλλαγές στον τρόπο που 

βλέπει τον εαυτό της. Ή τουλάχιστον αυτό υποστήριξε. Προσπαθούσε με τον τρόπο της να 

μου αποδείξει ότι οι Σύριες γυναίκες ήταν όπως ακριβώς και εμείς στην Ευρώπη, επομένως 

όπως εμείς θα αντιμετωπίζαμε μία ενδεχόμενη αλλαγή στη ζωή μας λόγω εμπόλεμων 

συνθηκών, το ίδιο έκαναν κι αυτές. Αναφέρει, βέβαια, ότι υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις 

γυναικών που ζούσαν πιο καταπιεσμένα στη Συρία, εξαιτίας πατριαρχικών οικογενειών ή 

αυστηρών συζύγων και τώρα που ήρθαν στην Ευρώπη προσπαθούν να αλλάξουν και να 

ζήσουν με την «ελευθερία» που επιβάλλουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η ίδια όμως, επιμένει, 

                                                           
48 Σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί στόχο της εργασίας η διερεύνηση των υπευθύνων για τον εγκλωβισμό των 

Συρίων στο ελληνικό κράτος, πόσο μάλλον η πιθανή σύνδεση τους με τις Μ.Κ.Ο. Για το λόγο αυτό δεν 

αναφέρεται τίποτα παραπάνω σχετικά με το συλλογισμό της Maja.  
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ήταν πολύ ευτυχισμένη, δεν ένοιωθε καμία καταπίεση, λειτουργούσε όπως η ίδια ήθελε και ο 

ρόλος της ως γυναίκα είχε την ακριβώς την ίδια αξία με αυτόν τον άνδρα της. 

 Στην ερώτηση μου πως βλέπει τον εαυτό της αυτή τη στιγμή, η απάντησης της είναι : 

«Σα γυναίκα… ↓ Όταν ήμουν στη Συρία. (0.3) > Πρέπει να καταλάβεις ότι όπως στην 

Ευρώπη, έτσι και στη Συρία ↑ είμαστε γυναίκες. Δηλαδή, είτε στη Συρία , είτε στην Ευρώπη 

(.) ↑ < είμαστε γυναίκες. >  Υπάρχουν, βέβαια, (.) ºº κάποιες γυναίκες οι οποίες παντρεύτηκαν 

«κακούς» άνδρες και ήρθαν τώρα στην Ευρώπη και βλέπουν ότι τα πράγματα είναι 

διαφορετικά για τις γυναίκες. == Και αυτές, αλλάζουν. Εγώ, όμως, (.) όχι. ↑ Όπως ήμουν στη 

Συρία, έτσι είμαι και εδώ τώρα», « Να σου πω (.) μία ιστορία που συνέβη πριν λίγο καιρό στο 

ξενοδοχείο. ºº Μία γυναίκα είχε προβλήματα με τον άνδρα της εδώ στο ξενοδοχείο και πήγε 

στην αστυνομία και το είπε. == Ότι ο άνδρας μου με κάνει έτσι, έτσι κι έτσι. == Και χώρισαν. 

(0.4) Γιατί η αστυνομία ↑ τη βοήθησε». Θα τολμούσα να πω ότι η εμμονή της Maja να 

υποστηρίξει ότι δεν άλλαξε ο τρόπος που έβλεπε τον εαυτό της και η συνεχής της σύγκριση 

με τις γυναίκες από την Ευρώπη, είχε μία δόση υπερβολής. Μετά από πολλαπλές αναγνώσεις, 

κατέληξα στο ότι η Maja δε θέλησε στην ουσία ποτέ να παραδεχθεί ότι το κύρος της 

πρότερης ζωής της είχε χαθεί και –μάλλον- δεν θα επανερχόταν άμεσα, ενδεχομένως ποτέ. 

Έτσι, λειτουργούσε προστατευτικά προς τον εαυτό της και την εικόνα της, με μηχανισμούς 

άμυνας που δε θα επέτρεπαν σε κανέναν να δει μία ευάλωτη γυναίκα.  

ζ. μελλοντική προοπτική – φόβοι και επιθυμίες 

H Maja ονειρεύεται το μέλλον το δικό της και της οικογένειας της σε μία ευρωπαϊκή χώρα 

στην οποία θα μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους και να την κάνουν να μοιάσει με αυτή 

που είχαν στη Συρία. Δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένη με οτιδήποτε της προσφέρεται όσο 

ζει στην Ελλάδα. Θα έλεγα ότι δεν μπορεί καν να δει καθαρά τις ενδεχόμενες προοπτικές που 

θα υπήρχαν για την ίδια και κυρίως για τα παιδιά της εάν συνέχισαν να ζουν σε ελληνικό 

έδαφος και συνέχιζαν την παρακολούθηση μαθημάτων, έστω και με την μορφή που αυτό 

γινόταν στην εκπαιδευτική δομή του ξενοδοχείου. Παραμένει συγκεντρωμένη στο στόχο της 

να φύγουν άμεσα προς μία χώρα με καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και τότε μόνο θα είναι σε 

θέση να θεωρήσει τον εαυτό της ήρεμο και ευτυχισμένο: «Θα είμαι χαρούμενη .h όταν 

ακούσω ότι ↑ επιτέλους θα φύγω από εδώ. (.) Θα πάω σε μία χώρα και θα μείνω εκεί. 

Συγκεκριμένα, θέλω να πάω στην ↑ Ολλανδία. < Τη στιγμή που θα με πάρουν τηλέφωνο και 

θα μου πουν ότι το αεροπλάνο σας φεύγει αυτή τη μέρα και αυτήν την ώρα, > ↑ θα είμαι 

ευτυχισμένη. Μακάρι να μην κλείσουν και εκεί τα σύνορα. ((γελάει))». Είναι συγκλονιστικό 

το ότι έχει δημιουργήσει ακόμη και την εικόνα της στιγμής που θα της ανακοινώνεται ότι 
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μπορεί να αποχωρήσει από την Ελλάδα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ζει, περιμένοντας πότε 

αυτή η εικόνα θα γίνει πραγματικότητα. 

 Ο φόβος της, όπως είναι επόμενο, είναι να μη συμβεί αυτό που ελπίζει. («ºº Αυτό που 

φοβάμαι πιο πολύ είναι σε ποια χώρα θα πάω. < Αυτό h φοβάμαι, που δεν ξέρω που θα πάω. 

> Και δεν ξέρει και κανένας να μου πει. > Αυτό που θέλω είναι να δω τα παιδιά μου μέσα σε 

σχολεία, σε πανεπιστήμια. < (0.6) ↑ Να μεγαλώνουν. ((δακρύζει))  Και να μην ξεχνάς, ότι η 

Συρία πριν το 2011, (.) πριν τον πόλεμο ήταν πάρα πολύ «μπροστά»). Ακόμη και αυτό το 

σημείο φροντίζει να τονίσει πόσο ιδανική ήταν η ζωή η Συρία σε σχέση με ό,τι και όπου 

πρόκειται να ζήσουν από εδώ και πέρα. Η Maja δίνει την εντύπωση μίας γυναίκας που ποτέ 

δε θα μπορέσει να ξεπεράσει ότι η επιστροφή στον τόπο και τρόπο που ζούσε δεν πρόκειται 

να ξανασυμβεί και μάχεται να αποδεχθεί αυτό που της επιφυλάσσει το μέλλον. 

 

5.2.5. Εξωγλωσσικά σχόλια 

Η Maja συνόδευε πολύ συχνά το λόγο της με κινήσεις των χεριών της, δίνοντας έμφαση σε 

αυτά που έλεγε. Συγκεκριμένα, όταν αναφερόταν σε δυσάρεστα γεγονότα ή στιγμές που της 

προκάλεσαν τρόμο ακουμπούσε με τα χέρια της το πρόσωπο της, στο σημείο των 

ζυγωματικών, παίρνοντας μία όψη που θυμίζει συμφορά. Όταν, αντίθετα, αναφερόταν σε 

χαρούμενα συμβάντα χαμογελούσε έντονα και χαλάρωνε τη στάση του σώματος της. Τις 

στιγμές που τα παιδιά της μας πλησίασαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και κάθισαν μαζί 

μας, τα αγκάλιαζε κατευθείαν και παρέμενε σε αυτήν τη στάση ώσπου αποφάσιζαν να 

σηκωθούν και να επιστρέψουν στις δραστηριότητες τους. Ένα τελευταίο εξωγλωσσικό 

σχόλιο που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι στις αναφορές της σχετικά με την οικονομική 

επιφάνεια που είχε στη Συρία, η Maja φρόντισε να μου δείξει ορισμένα κοσμήματα που 

φορούσε εκείνη την ώρα. Για την ακρίβεια δύο φορές έπιασε τα κοσμήματα που φορούσε στο 

λαιμό της και μία φορά παραμέρισε διακριτικά τη μαντίλα της (hijab) αποκαλύπτοντας τα 

σκουλαρίκια στα αυτιά της. Τις κινήσεις αυτές συνόδευε ένα χαμόγελο που μαρτυρούσε την 

περηφάνια της· όχι επειδή μου τα έδειχνε, αλλά επειδή τα κατείχε ακόμη.  

 

5.3. Η Aishah 

 

5.3.1. Έκθεση συνθηκών συνέντευξης 

Η συνέντευξη με την Aishah ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί την επόμενη μέρα της 

συνέντευξης της Maja, αλλά τελικά διεξήχθη την ίδια μέρα, δύο ώρες μετά τη λήξη της 

συνομιλίας μας με τη Maja. Για την ακρίβεια η συνέντευξη ξεκίνησε στις 15.40 και διήρκησε 
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128 λεπτά. Στην πραγματικότητα ο χρόνος συνομιλίας ήταν λιγότερος, καθώς η συνέντευξη 

διακόπηκε δύο φορές λόγω εξωτερίκευσης συναισθημάτων και αδυναμία συνέχισης για 

κάποια λεπτά. Την πρώτη φορά η Aishah συγκινημένη από την αφήγηση για τη ζωή της 

ξέσπασε σε κλάματα, με αποτέλεσμα να διακόψουμε τη συζήτηση μας για διάστημα περίπου 

6 λεπτών. Τη δεύτερη φορά η συνέντευξη διεκόπη για 14 λεπτά, καθώς αυτά που διηγούνταν 

η Aishah επηρέασαν ψυχολογικά την ίδια και στη συνέχεια τον διερμηνέα και εμένα, με 

αποτέλεσμα να συμφωνήσουμε και οι τρεις ότι θα ήταν καλό να συνεχίζαμε λίγο αργότερα, 

αφού είχαμε ηρεμήσει.  

 Αυτή τη φορά ο χώρος που πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη ήταν ο χώρος υποδοχής 

του ξενοδοχείου «Four Seasons Hotel». Κατά τη διάρκεια εκείνης της ώρας, οι πρόσφυγες, το 

προσωπικό του ξενοδοχείου και της «Praksis» γευμάτιζαν στο χώρο εστίασης, επομένως ο 

χώρος της υποδοχής ήταν κενός και κατάλληλος για τη διεξαγωγή της συνέντευξης. Λόγω 

της ύπαρξης μόνο δύο καθισμάτων στον χώρο της υποδοχής, η απόσταση μου από την 

Aishah ήταν πολύ κοντινή, εφόσον μοιραζόμασταν το ίδιο κάθισμα, γεγονός που από ότι 

φάνηκε στην πορεία της συνέντευξης την επηρέασε στο να εκφράζεται ανοιχτά, νοιώθοντας 

ασφάλεια. Σε αυτό συνέβαλε, άλλωστε, το γεγονός ότι είμασταν μόνο οι τρεις μας παρόντες 

κατά τη συνομιλία και δεν υπήρχε ενδεχόμενο να ακουστούν όσα θα συζητούσαμε από 

κανέναν. Διερμηνέας για την υλοποίηση της συνέντευξης ήταν ο Sammy, όπως και στην 

πρώτη περίπτωση, αυτή του Nassir. Να διευκρινιστεί ότι ο Sammy επέλεξε οικειοθελώς να 

πάρει γρήγορα το γεύμα του, προκειμένου να βοηθήσει στην περάτωση της ερευνητικής 

διαδικασίας. 

 

5.3.2. Βιογραφία 

Η Aishah είναι το νεότερο ηλικιακά άτομο που συμμετείχε στην έρευνα. Είναι Παλαιστίνια 

και κατάγεται από το χωριό Handarat, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο Χαλέπι. Η 

διαδρομή του βίου της αναφορικά με την εγκατάλειψη της Συρίας παρουσιάζει διαφορά σε 

σχέση με τα άλλα υποκείμενα, καθώς στόχος της Aishah και της οικογένειας της ήταν η 

παραμονή στην Τουρκία και όχι η μετακίνηση τους προς την Ελλάδα και κατ’ επέκταση 

κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Η Aishah, εξαιτίας του νεαρού της ηλικίας της και της 

έλλειψης εμπειριών, δεν ανέφερε πολλές λεπτομέρειες για τη ζωή της στη Συρία. 

Περιορίστηκε στο ότι πήγαινε στο σχολείο της και ήταν πολύ χαρούμενη γι αυτό. Ζούσε με 

την οικογένεια της ήρεμα και ανυπομονούσε να ολοκληρώσει την τελευταία τάξη της στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο: «Είμαι 
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Παλαιστίνια και κατάγομαι από τη Συρία. < Ζούσα σε ένα (μέρος) που λέγεται Handarat49. > 

(.) Εκεί, δεν είχαμε πολλά προβλήματα. > Πήγαινα στο σχολείο μου κανονικά <». Το κόστος 

ζωής στην περιοχή που διέμενε με την οικογένεια της ήταν αρκετά ανεβασμένο εξαιτίας της 

κοντινής απόστασης με το Χαλέπι, που η ίδια θεωρεί ότι θα έπρεπε να είναι η πρωτεύουσα 

της χώρας. Ο πατέρας ήταν εργολάβος σε οικοδομές και έτσι με τα χρήματα που έπαιρνε δεν 

είχαν πρόβλημα διαβίωσης «Στην περιοχή, λοιπόν, που έμενα στη Συρία με την οικογένεια 

μου, η ζωή ήταν πολύ ακριβή. < Νοικιάζαμε, δηλαδή, ένα σπίτι με 50.000 λίρες (δε 

διευκρινίζεται τι λίρες)», «[…] Ο πατέρας μου ήταν εργολάβος και δούλευε στα οικοδομικά 

και σε τέτοιες δουλειές γενικά. (0.3) ↑ Έπαιρνε πολύ καλά λεφτά…». Η Aishah αναφέρει σε 

επόμενο σημείο της συνέντευξης ότι η οικογένεια της απαρτιζόταν από τον πατέρα, τη 

μητέρα, την ίδια και τα δύο αδέρφια της, τον αδερφό και την αδερφή της. Παρόλα αυτά στις 

περισσότερες αναφορές της υπάρχει μόνο ο πατέρας και κανένα άλλο μέλος της οικογένειας 

της. 

 Η Aishah συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να φύγουν από μέρος που κατοικούσαν όταν ο 

πατέρας της σταμάτησε να εργάζεται, καθώς όχι απλώς δε χτιζόταν νέες οικοδομές και σπίτια 

αλλά και όσα υπήρχαν σταδιακά βομβαρδίζονταν («↓ Εξαιτίας του πολέμου, όμως, 

σταμάτησε αυτή η δουλειά, γιατί κατέστρεψαν σχεδόν όλη τη χώρα, > τα κτίρια και τα λοιπά 

<»). Βομβαρδίστηκε ακόμη και το σχολείο που φοιτούσε («[…] Τα περισσότερα που 

βομβαρδίστηκαν στη Συρία ήταν τα σχολεία και μάλιστα (.) ήταν γεμάτα παιδιά») και έτσι 

αποφάσισαν να φύγουν από το σπίτι τους. Δεν μετακινήθηκαν αμέσως προς τα σύνορα, αλλά 

κατευθύνθηκαν προς ένα μέρος της Συρίας που έχει έρημο50, δεν το είχε καταλάβει κανείς και 

θα μπορούσαν να μείνουν για κάποιο διάστημα μακριά από τις συνθήκες του πολέμου: «  ↑ 

Αναγκαστικά, φύγαμε από την περιοχή μας, που είχε ήδη ξεκινήσει ο πόλεμος και πήγαμε σε 

ένα μέρος της Συρίας που είναι κάτι σαν έρημος και ζούσαμε εκεί. ºº < Χωρίς σχολείο, χωρίς 

πολύ φαγητό. > Εκεί (στην έρημο) είχαμε ένα μέρος για να μείνουμε για λίγο καιρό… (δε 

διευκρινίζεται τι είδους υποδομή ήταν αυτή, ούτε με ποια άτομα διέμεναν εκεί)». Από τη 

στιγμή, όμως, που οι συνθήκες διαβίωσης δεν ήταν κατάλληλες εκεί για την οικογένεια τους, 

ξεκίνησαν το ταξίδι τους προς τα σύνορα της Τουρκίας.  

 Χαρακτηρίζει την απόφαση τους να κατευθυνθούν προς τα σύνορα αναγκαστική, 

όπως επίσης και τη διαδικασία της διάσχισης των συνόρων πολύ δύσκολη: «<  Αναγκαστικά, 

h λοιπόν, φύγαμε για την Τουρκία. (0.2) Φύγαμε από την περιοχή μας, [αναγκαστικά,] για να 

                                                           
49 Τοποθεσία κοντά στο Χαλέπι. 
50 Δεν κατάφερα να εντοπίσω στον χάρτη της Συρίας την ακριβή τοποθεσία του μέρους που περιγράφεται και 

την πιθανή ονομασία του. 
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περάσουμε τα σύνορα με την Τουρκία, για να περάσουμε τα σύνορα. (0.8) Στα σύνορα έχει 

ένα μεγάλο τείχος (.) και ↑ έπρεπε να το περάσουμε. (0.4) Βάλαμε σκοινιά για να 

σκαρφαλώσουμε, να ↓ μπορέσουμε να το περάσουμε, (.) να ανεβούμε και να πάμε από την 

άλλη μεριά. < Ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό >». Η Aishah είναι η μόνη από τα άτομα του 

δείγματος που ανέφερε την ύπαρξη τείχους στα σύνορα και, μάλιστα, την ανάγκη να 

τοποθετηθούν σχοινιά προκειμένου να το προσπεράσουν. Αυτό που εικάζεται είναι ότι δεν 

υπήρχαν τα κατάλληλα χρήματα για να εξασφαλίσουν τη δίοδο τους από τα σύνορα με τον 

τρόπο που ανέφεραν τα υπόλοιπα υποκείμενα.  

 Από τη στιγμή που πέρασαν στα τουρκικά σύνορα, εγκαταστάθηκαν σε μία πόλη51 και 

ορισμένες Μ.Κ.Ο. ανέλαβαν την προστασία τους. Οι γυναίκες, οι αδερφές της, η μητέρα της 

και η ίδια, δηλαδή, μεταφέρθηκαν σε μία οικοδομή και χρηματοδοτούνταν για τρεις μήνες 

προκειμένου να μπορούν να καλύψουν τα έξοδα τους. Ο πατέρας και ο αδερφός της 

τοποθετήθηκαν σε μία άλλη οικοδομή, στην οποία διέμεναν μόνο άνδρες και υπήρξε πρόνοια 

να βρεθεί εργασία για τον πατέρα της. Για τα παραπάνω η Aishah αναφέρει: «= Μείναμε σε 

μία πολυκατοικία που έμεναν μόνο γυναίκες στην Τουρκία και οι άνδρες έμεναν σε άλλη 

πολυκατοικία. - Μας ανέλαβαν κάποιες οργανώσεις, (.) εκεί στην Τουρκία, μας έδιναν 

χρήματα για 3 μήνες για να σταθούμε στα πόδια μας και να βρούμε δουλειά. == Και μετά να 

συνεχίσουμε τη ζωή μας», «[…] στον πατέρα μου βρήκαν (οι Μ.Κ.Ο. ↑ δουλειά εκεί (.) για 

τρεις μήνες». Η Aishah το διάστημα εκείνο ξεκίνησε να φοιτά σε τούρκικο σχολείο, στο 

οποίο είχαν διαμορφωθεί ειδικές δομές για τους Σύριους πρόσφυγες, και παρακολουθούσε 

την τελευταία τάξη ώστε να ολοκληρώσει της δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το δυσάρεστο 

ήταν πως το απολυτήριο που θα έπαιρνε από το συγκεκριμένο σχολείο δεν αναγνωριζόταν σε 

άλλη χώρα, πέρα από την Τουρκία. («Αλλά, το πρόβλημα ήταν ότι το (πτυχίο)/ (απολυτήριο) 

που παίρνεις από εκείνο το σχολείο, κανένας δεν το αναγνωρίζει», «[…] Και το 

(πτυχίο)/(απολυτήριο), που θα έπαιρνα από το σχολείο δεν αναγνωρίζεται κάπου αλλού. Μου 

είπαν στο σχολείο που πήγαινα στην Τουρκία, ότι το (πτυχίο)/(απολυτήριο) που θα πάρεις 

από εδώ, ↑ δεν αναγνωρίζεται στην Ευρώπη, είναι άχρηστο εκεί».  

 Μετά την πάροδο του τριμήνου η χρηματοδότηση σταμάτησε στις γυναίκες και τον 

πατέρα της τον απέλυσαν από τη δουλειά που είχε ξεκινήσει μέσω των Μ.Κ.Ο. Σύντομα ο 

πατέρας της κατάφερε να βρει άλλη, πιο προσοδοφόρα δουλειά και νοίκιασε ένα σπίτι, 

προκειμένου όλη η οικογένεια να μαζευτεί και πάλι: «Έτσι, πήγαμε μόνοι και νοικιάσαμε ένα 

σπίτι. ↓ Ο πατέρας μου βρήκε ένα σπίτι και το νοίκιασε γιατί είχε βρει δουλειά και από εκεί 

                                                           
51 Της οποίας το όνομα δεν αναφέρθηκε στη συνέντευξη της. 
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τον βοηθούσαν. (.) Του έδωσαν κάποια πράγματα». Για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις 

οικονομικές τους υποχρεώσεις, χρειάστηκε όλα τα μέλη της οικογένειας να αναζητήσουν 

εργασία, με αποτέλεσμα η Aishah να μην καταφέρει να ολοκληρώσει και πάλι το σχολείο (« 

Όλη η οικογένεια βρήκαμε δουλειά, < και τα κορίτσια και η μάνα μου, για να μπορούμε να 

μαζεύουμε λεφτά για κάποιους μήνες. > ºº Έτσι, δεν κατάφερα να πάρω το 

(πτυχίο)/(απολυτήριο) μου από το σχολείο που είχα πάει»). Τη ζωή τους στην Τουρκία την 

περιγράφει δύσκολη και στενάχωρη καθώς τη συνόδευαν πολλές ώρες εργασίας με ελάχιστη 

αμοιβή. Επίσης, αναφέρει ότι τα ωράρια όλων ήταν διαφορετικά και ως αποτέλεσμα είχαν 

αρχίσει να απομακρύνονται μεταξύ τους. 

 Την αφορμή να εγκαταλείψουν την Τουρκία και να επιχειρήσουν να έρθουν στην 

Ευρώπη μέσω της Ελλάδας, την έδωσε ένας φίλος του πατέρα της, ο οποίος είχε καταφέρει 

να φύγει από τη Συρία και να φτάσει στη Γερμανία όπου του αναγνωρίστηκε το καθεστώς 

του πρόσφυγα και του απονεμήθηκαν όλα όσα υπάγονται σε αυτό. Ο συγκεκριμένος 

άνθρωπος έδωσε στον πατέρα της Aishah το τηλέφωνο ενός ατόμου που θα τους βοηθούσε 

να διασχίσουν το Αιγαίο και έρθουν στην Ελλάδα, με απώτερο στόχο να ταξιδέψουν στη 

Γερμανία και να τον συναντήσουν: «º Ο πατέρας μου είχε ένα φίλο που έφυγε από την 

Τουρκία για τη Γερμανία […] και είχε δώσει ένα τηλέφωνο στον πατέρα μου από έναν 

άνθρωπο που θα μας βοηθούσε να περάσουμε στην Ελλάδα, (.) º να περάσουμε τη θάλασσα». 

Από τη στιγμή, λοιπόν, που η ζωή τους στην Τουρκία δεν τους ευχαριστούσε και υπήρχε η 

προοπτική για καλύτερες συνθήκες στη Γερμανία ξεκίνησαν οικογενειακώς – πλην του 

αδερφού52 της, για την Ελλάδα.   

 Οι στιγμές που έζησε η Aishah κατά τη διάρκεια του ταξιδιού στο Αιγαίο της 

προκάλεσαν τρόμο και φόβο για την ίδια της τη ζωή. Αφού πλήρωσαν το απαραίτητο ποσό 

για να επιβιβαστούν στο «καράβι» που θα τους μετέφερε («Πλήρωσε ο πατέρας μου ºº 3.000 

ευρώ για να περάσουμε τη θάλασσα για την Ελλάδα. (.) Για τέσσερα άτομα»), έζησαν 

δραματικές στιγμές καθώς έχασαν το δρόμο τους με αποτέλεσμα να περιφέρονται στη 

θάλασσα για διάστημα τεσσάρων ωρών. Το απόσπασμα από τη συνέντευξη είναι 

συγκλονιστικό: «Είχα πά:ρα πολύ φόβο γιατί τη στιγμή που είχα μπει μέσα στο καΐκι για να 

περάσουμε τη θάλασσα, (.) ένοιωσα φόβο γιατί σκεφτόμουν ότι μπορεί κάποια στιγμή να 

βουλιάξει το καΐκι. (0.4) ºº Πίστευα ότι μπορεί να μη φτάσουμε στην απέναντι μεριά της 

θάλασσας. (.) Πίστευα, ↓ ότι αυτό ήταν το τέλος. ºº > Ότι δε φτάναμε και δε θα ζούσαμε 

άλλο.< ((δακρύζει)) (0.5) Και είχαμε χάσει το δρόμο μας. (.) Τουλάχιστον για τέσσερις ώρες 

                                                           
52 Δε διευκρινίζονται οι λόγοι που ο αδερφός της δεν τους ακολούθησε.  
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στη θάλασσα δεν ξέραμε που πηγαίναμε. ºº Και στο τέλος, φτάσαμε σε ένα νησί.< Στο καΐκι 

που πηγαίναμε ήμασταν μέσα εξήντα πέντε άτομα και κάποια στιγμή θα μπορούσε να 

βουλιάξει η βάρκα. > Χαθήκαμε στη θάλασσα για τέ:σσερις ώρες και όλοι κλαίγαμε. (0.4) ↑ 

Μετά, βρήκαμε ένα νησί και σταματήσαμε εκεί.  Δεν .h το πιστεύαμε ότι φτάσαμε σε αυτό το 

νησί και κλαίγαμε ό:λοι πάρα πολύ από τη στιγμή που φτάσαμε ↓ γιατί δεν το πιστεύαμε». 

Μοιάζει αδιανόητο να ακούς από μία γυναίκα 21 ετών ότι πίστεψε πως ήρθε το τέλος της 

ζωής της. Παράλληλα, η φαντασία κανενός ανθρώπου δεν μπορεί να αντιληφθεί την αγωνία 

τόσων ατόμων, στρυμωγμένων σε μία βάρκα, χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας να 

πλέουν για ώρες στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

 Η Aishah παρομοιάζει το συναίσθημα της όταν έφτασαν στη ξηρά με αυτό της 

αναγέννησης: «Ναι, (.) ότι τα καταφέραμε να φτάσουμε στη γη. ↑ > Σα να ξαναγεννηθήκαμε 

νοιώθαμε <». Το νησί που είχαν φτάσει ήταν η Λέσβος και από εκεί ξεκίνησαν απευθείας για 

Πειραιά: «Στη Μυτιλήνη φτάσαμε. < Την ίδια μέρα που φτάσαμε στη Μυτιλήνη πήγαμε εκεί 

στην υπηρεσία για άσυλο και ºº γράψαμε τα ονόματα μας και μπήκαμε σε ένα καράβι και 

φύγαμε για Πειραιά >». Στόχος της οικογένειας της Aishah, άλλωστε, ήταν να διασχίσουν το 

συντομότερο δυνατό την Ελλάδα, προκειμένου να ταξιδέψουν άμεσα για τη Γερμανία. Όταν 

έφτασαν στον Πειραιά, τους ενημέρωσαν ότι τα σύνορα είχαν κλείσει και ο μοναδικός τρόπος 

να τα περάσουν ήταν παράνομα, πληρώνοντας και πάλι:  […]Τη μέρα που φτάσαμε εκεί (.) 

στον Πειραιά μας είπανε ότι τα λεωφορεία είχαν σταματήσει γιατί έκλεισαν τα σύνορα και 

δεν μπορούμε να τα περάσουμε.==  Και υπήρχαν κάποια άτομα ↓ που μας έλεγαν ότι υπάρχει 

ένα λεωφορείο που θα σε πάρει και μπορεί να σε πάει στα σύνορα, ºº αλλά κρυφά. Πρέπει, 

δηλαδή, ↑ πάλι να πληρώσετε για να περάσετε τα σύνορα ». Γι ακόμη μία φορά κατέβαλλαν 

το ποσό που τους ζητήθηκε, μόνο που αντί για τα σύνορα το λεωφορείο τους μετέφερε σε 

έναν καταυλισμό κοντά στη Λάρισα: «Πήραμε το λεωφορείο και πήγαμε σε έναν 

(καταυλισμό) κοντά στην Λάρισα και μας είπανε θα καθίσετε εδώ μία μέρα (.) και την 

επόμενη μέρα θα φύγετε. (0.3) º Και μείναμε εκεί (.) ένα χρόνο». Η Aishah δε θέλησε να 

δώσει πληροφορίες σχετικές με τους ανθρώπους ή τις οργανώσεις που ήταν υπεύθυνες για τη 

μεταφορά τους, γεγονός που σεβάστηκα απόλυτα και δε ρώτησα περαιτέρω διευκρινιστικές 

ερωτήσεις.  

 Οι συνθήκες διαβίωσης τους στον καταυλισμό δεν περιγράφηκαν από την Aishah. 

Δόθηκαν μόνο ορισμένες πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατούσε τις πρώτες μέρες 

που μεταφέρθηκαν στο ξενοδοχείο : «[…] Από τη Λάρισα ήρθαμε εδώ στο ξενοδοχείο. (.) 

Στην αρχή κοιμόμασταν στο πάτωμα ↓ γιατί δεν υπήρχαν στρώματα και δεν υπήρχαν 

κουβέρτες. == Και έκανε πά:ρα πολύ κρύο εκείνη την εποχή». Εικάζεται ότι δεν θέλησε να 
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αναφερθεί εκτενώς στο διάστημα που διέμενε στον καταυλισμό γιατί κάτι τέτοιο θα 

προκαλούσε αρνητικά συναισθήματα στην ίδια, γεγονός που είχε συμβεί λίγα λεπτά πριν, 

όταν περιέγραφε το ταξίδι τους από την Τουρκία στην Ελλάδα. Έως και τη λήξη της 

ερευνητικής διαδικασίας, η Aishah διέμενε στους χώρους του ξενοδοχείου, χωρίς κανένα 

μέλος της οικογένειας της. Σχετικά με τα υπόλοιπα μέλη, ανέφερε πως ο πατέρας της μόνο 

κατάφερε να πάει στη Γερμανία ενώ η μητέρα και η αδερφή της μεταφέρθηκαν σε άλλο 

ξενοδοχείο που λειτουργούσε ως δομή φιλοξενίας προσφύγων σε κοντινή απόσταση από το 

«Four Seasons Hotel». Το λόγο που συνέβη αυτό δε τον γνώριζε ούτε η ίδια. 

 

5.3.3. Περιγραφικά και γλωσσικά σχόλια 

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας, η Aishah μιλούσε χαμηλόφωνα χωρίς έντονες 

εναλλαγές στον τόνο της φωνής της. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμασταν μόνο οι τρεις μας 

στο χώρο διεξαγωγής της συνέντευξης έδινε την εντύπωση ότι δεν ήθελε κανείς άλλος να 

ακούσει αυτά για τα οποία συζητούσαμε. Ακόμη πιο σιγανή ήταν η φωνή της στα σημεία που 

ανέφερε την Παλαιστίνια καταγωγή της, την παραμονή της στην Τουρκία και το ταξίδι τους 

από τα παράλια της Τουρκίας προς το νησί της Λέσβου. Οι περιγραφές χαρακτηρίζονται σε 

κάποια σημεία από αοριστίες ή αδιευκρίνιστα στοιχεία, γεγονός που δυσκόλεψε την ανάλυση 

των δεδομένων από τη συνέντευξη της και κυρίως τη συγγραφή της βιογραφίας της. Δεν 

μπορεί να επαληθευθεί εάν τα συγκεκριμένα σημεία ήταν αποτέλεσμα ψυχολογικής φόρτισης 

ή εάν εσκεμμένα ήθελα να παραλείψει ή να προφυλάξει προσωπικές της στιγμές. 

 Στη συνέντευξη της Aishah υπήρξαν δύο σημεία έντονης φόρτισης με αποτέλεσμα 

την ολιγόλεπτη διακοπή της διαδικασίας. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της αφήγησης της 

μεταφοράς τους προς την Ελλάδα και εξαιτίας του φόβου που είχε βιώσει όταν έχασαν το 

δρόμο τους μέσα στη θάλασσα, άρχισε να δακρύζει και σταδιακά να κλαίει με αποτέλεσμα να 

μην είναι σε θέση να συνεχίσει την εξιστόρηση των γεγονότων. Ο Sammy φρόντισε να της 

φέρει νερό και χαρτομάντηλα για να σκουπίσει τα μάτια της και έπειτα από έξι λεπτά μας 

ενημέρωσε ότι ήταν έτοιμη να συνεχίσουμε. Τη δεύτερη φορά η συναισθηματική φόρτιση 

προκλήθηκε έπειτα από την ερώτηση σχετικά με το πώς βλέπει τον εαυτό της αυτή τη στιγμή, 

έπειτα από αυτά που συναίβησαν στη ζωή της. Στο άκουσμα και μόνο της ερώτησης, άρχισε 

και πάλι να κλαίει. Η απάντηση της, όπως θα αναφερθεί και παρακάτω, ήταν : «Νοιώθω μόνο 

(0.3) ότι θέλω να ↓ κλαίω όταν βλέπω τον εαυτό μου, (0.4) όταν .h με βλέπω, ºº (0.5) όταν 

σκέφτομαι για τον εαυτό μου. – (0.8) Νοιώθω ότι θέλω - να ↓ κλάψω ακόμη και τώρα. 

((κλαίει με αναφιλητά))». Τη φορά αυτή το κλάμα της ήταν έντονο και συνοδεύτηκε από την 

ανάγκη της να νοιώσει ασφάλεια γέρνοντας προς το μέρος και ακουμπώντας στον ώμο μου. 
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Ως επακόλουθο, τόσο ο Sammy όσο και εγώ συγκινηθήκαμε και λόγω της συναισθηματικής 

έκρηξης, η συνέντευξη διεκόπη για 16 λεπτά. Αξίζει να διευκρινιστεί ότι και στις δύο 

περιπτώσεις ρώτησα την Aishah εάν ήθελε να σταματήσουμε τη συνομιλίας μας, καθώς δεν 

ήθελα σε καμία περίπτωση να προκληθούν στα άτομα τέτοια συναισθήματα εξαιτίας της 

συνέντευξης. Υπήρχαν, βέβαια, ενδοιασμοί για το ότι κάτι τέτοιο ήταν πιθανό να συμβεί 

αλλά σίγουρα όχι σε τέτοιο βαθμό. 

 Σχετικά με τα γλωσσικά σχόλια, στο λόγο της Aishah δεν παρατηρήθηκε επανάληψη 

συγκεκριμένων λέξεων ή φράσεων. Επίσης, ο ρυθμός της φωνής δεν παρουσίαζε σημεία 

επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης. Μιλούσε γενικά γρήγορα εκτός από τις λίγες φορές που 

προσπαθούσε να ανακαλέσει στη μνήμη της κάποια γεγονότα οπότε επιβράδυνε το ρυθμό 

της. Οι μόνες παύσεις που συνέβησαν ήταν αποτέλεσμα ψυχολογικής πίεσης. Θα μπορούσαν 

μόνο να σχολιαστούν γλωσσικά οι παρομοιώσεις που χρησιμοποίησε η Aishah και 

σχετίζονται με την αίσθηση της απανθρωποίησης που βιώνει κανείς μετά από τέτοια 

συμβάντα στη ζωή του: «Ένοιωσα ότι ζω ↑ πά:λι σαν ↓ άνθρωπος (το πρώτο βράδυ που 

κοιμήθηκε σε κρεβάτι στο ξενοδοχείο)», «↑ > Σα να ξαναγεννηθήκαμε νοιώθαμε <». Από τη 

μία, λοιπόν, όταν μετά από μήνες βρέθηκε εντός ενός προστατευμένου από τις καιρικές 

συνθήκες χώρο ένοιωσε ότι επανέρχεται η ανθρώπινη φύση της και από την άλλη αισθάνθηκε 

ότι έφτασε τόσο κοντά στο θάνατο περιπλανώμενη μέσα στη θάλασσα, που ξαναγεννήθηκε 

όταν έφτασε στη στεριά.  

 

5.3.4. Αναδυόμενα θέματα 

α. καθημερινή ζωή – η έννοια του χρόνου 

Στο σημείο της συνομιλίας σχετικά με την καθημερινή της ζωή, η Aishah έδειξε 

απογοητευμένη από την πορεία που αυτή έχει πάρει, τουλάχιστον προς το παρόν. Ανέφερε 

ότι δεν υπάρχει τίποτα ουσιαστικό με το οποίο μπορεί να ασχοληθεί καθημερινά, εκτός από 

τα μαθήματα αγγλικών που παρακολουθούσε μέσω Διαδικτύου. Η Aishah, με τη βοήθεια του 

κινητού της τηλεφώνου που δεν αποχωριζόταν ποτέ, μάθαινε αγγλικά μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της «Praksis» για την οποία έγινε λόγος στη συνέντευξη του Nassir. Παράλληλα, 

εξομολογείται ότι για να γεμίσει τις ώρες της καθημερινότητας της παίζει διαδικτυακά 

παιχνίδια : «ºº Δεν κάνω τίποτα, μόνο σπουδάζω Αγγλικά. ↑ Μέσα από το Internet μαθαίνω 

Αγγλικά. < Όλη μέρα είμαι στο Internet και σπουδάζω Αγγλικά > και μερικές φορές παίζω 

κάποια παιχνίδια στο Internet».  

Η Aishah θεωρεί ότι τα μαθήματα που παρακολουθεί τη βοηθούν πολύ, όχι μόνο γιατί 

σταδιακά μπορεί να επικοινωνεί με άτομα που δε μιλούν αράβικα αλλά επίσης τη βοηθούν 
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ψυχολογικά και της ανεβάζουν την αυτοπεποίθηση. Όταν συλλογίζεται τις ώρες που περνάει 

παίζοντας παιχνίδια, τονίζει ότι εάν είχε οτιδήποτε άλλο να κάνει δε θα έφτανε στο σημείο 

στην ηλικία της να ασχολείται με τέτοιους είδους πράγματα. Αυτό είναι απόδειξη, λέει, του 

ότι ψυχολογικά έχει καταστραφεί (« […] παίζω κάποια παιχνίδια στο Internet. ºº Ψυχολογικά 

έχω ↓ καταστραφεί»). Για την Aishah ο χρόνος είναι εχθρός της που δυσχαιρένει και 

μεγεθύνει τις άπραγες στιγμές της καθημερινότητας της. 

β. εκπαιδευτικές εμπειρίες – η αξία της εκπαίδευσης 

Εξαιτίας της νεαρής ηλικίας της όταν έφυγε από τη Συρία, οι μοναδικές εκπαιδευτικές 

εμπειρίες της Aishah προέρχονται από τις δομές της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το ενδιαφέρον στοιχείο στην περίπτωση της είναι ότι φοίτησε 

σε σχολικές δομές της Συρίας και έπειτα της Τουρκίας, με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να 

συγκρίνει, υποκειμενικά βέβαια, τις δύο δομές. Φαίνεται ότι στα μάτια της το εκπαιδευτικό 

σύστημα της Συρίας κατέχει ιδιαίτερα ψηλή θέση σε σχέση με αυτό της Τουρκίας. Ανέφερε 

αρκετές φορές ότι απολυτήριο που θα έπαιρνε από το σχολείο στην Τουρκία δεν έχει καμία 

αναγνώριση: «Αλλά, το πρόβλημα ήταν ότι το (πτυχίο)/ (απολυτήριο) που θα παίρνεις από 

εκείνο το σχολείο, κανένας δεν το αναγνωρίζει», «[…] Και το (πτυχίο)/(απολυτήριο), που θα 

έπαιρνα από το σχολείο δεν αναγνωρίζεται κάπου αλλού. Μου είπαν στο σχολείο που 

πήγαινα στην Τουρκία, ότι το (πτυχίο)/(απολυτήριο) που θα πάρεις από εδώ, ↑ δεν 

αναγνωρίζεται στην Ευρώπη, είναι άχρηστο εκεί» και παράλληλα σχολίασε αρνητικά το 

γεγονός ότι δεν είχε καμία ενημέρωση για τις δυνατότητες επιλογές της σχετικά με την 

εισαγωγή της στο Πανεπιστήμιο. Αντίθετα, στη Συρία θα έπαιρνε αναγνωρισμένο 

απολυτήριο με το οποίο θα μπορούσε να σπουδάσει στη Συρία ή σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα 

αυτό που επιθυμούσε.  

 Από τη μικρή της εκπαιδευτική πορεία θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εκπαίδευση 

αποτελεί για την Aishah προτεραιότητα και παράλληλα ψυχολογικό στήριγμα. 

Προτεραιότητα γιατί όσες φορές της δόθηκε η ευκαιρία να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της 

στο σχολείο ή να παρακολουθήσει κάποιο άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το έκανε, τόσο 

στην Τουρκία όσο και στην Ελλάδα. Ψυχολογικό στήριγμα γιατί, σύμφωνα με τα λεγόμενα 

της, το πρόγραμμα εκμάθησης αγγλικών που παρακολουθούσε κατά τη διαμονή της στο 

ξενοδοχείο ήταν το μόνο που έδινε νόημα στην καθημερινή της ζωή και την ωθούσε στο να 

νοιώθει πιο δημιουργική και ανεξάρτητη. Άλλωστε, αυτό που η Aishah θα επιθυμούσε ώστε 

να βελτιωθεί αποτελεσματικά η ζωή της είναι να της δοθεί η δυνατότητα να σπουδάσει: 

«Αυτό που θα ήθελα, (.) αυτό που προτιμώ είναι να ↑ σπουδάσω».  

γ. επαγγελματικές εμπειρίες – η αξία της εργασίας 
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Από την πορεία του βίου της Aishah είναι εύκολο να συμπεράνει κανείς ότι δεν υπάρχουν σε 

αυτήν πρότερες επαγγελματικές εμπειρίες, καθώς δεν πρόλαβε να απασχοληθεί σε κάποια 

θέση εργασίας. Αυτό που η ίδια αναγνωρίζει ως τη μοναδική επαγγελματική της προϋπηρεσία 

είναι η συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας του ερυθρού σταυρού κατά τη 

διάρκεια της παραμονής της στο «Four Seasons Hotel»: «Εγώ δούλεψα ως εθελόντρια (.) 

στον Ερυθρό Σταυρό […]». Παρά την έλλειψη εργασιακής πείρας, στα σχέδια της ζωής της 

είναι, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της, να εργαστεί και να ανελιχθεί στο επάγγελμα 

που θα επιλέξει. 

δ. εκπαιδευτικές ανάγκες – εκπαίδευση ενηλίκων 

Οι βασικές εκπαιδευτικές ανάγκες της Aishah σχετίζονται με την αποφοίτηση της από το 

σχολείο. Αυτό που επιθυμεί είναι να συνεχίσει άμεσα την τελευταία τάξη του σχολείου, ώστε 

να το ολοκληρώσει για να μπορέσει έπειτα να συνεχίσει με τις σπουδές της στο 

πανεπιστήμιο: «Θέλω να ασχοληθώ με την (επιστήμη)», «[…] Συγκεκριμένα, ↑ Με τη .h 

φυσική», «Πρώτα θέλω να σπουδάσω στο αντικείμενο της επιστήμης που με ενδιαφέρει και 

έπειτα να μάθω γλώσσες. ºº < Αλλά πρώτα από όλα να σπουδάσω (.) κανονικά, σε 

πανεπιστήμιο  ». Όνειρο της Aishah, λοιπόν, είναι να ασχοληθεί με τις θετικές επιστήμες και  

συγκεκριμένα με τη φυσική. Παρατηρείται, επομένως, στην περίπτωση της μία αλλαγή στη 

σειρά επιλογής γνωστικών αντικειμένων σε σχέση με τα άλλα δύο υποκείμενα. Η Aishah 

επιθυμεί πρωτίστως να της δοθεί η ευκαιρία να σπουδάσει και έπειτα να διδαχθεί νέες 

γλώσσες.  

 Επιπλέον, η Aishah εξομολογείται ότι κατά τη διάρκεια της καθημερινής περιήγησης 

της στο Διαδίκτυο αναζητά τις βιογραφίες και το έργο μεγάλων φυσικών επιστημόνων και 

φαντάζεται τη στιγμή που θα μελετήσει εις βάθος την επιστήμη τους: «Διαβάζω 

συγκεκριμένα πράγματα στο Internet για τους μεγάλους φυσικούς…». Ένα ακόμη γνωστικό 

αντικείμενο που θα την ενδιέφερε να διδαχθεί είναι αυτό της λογοτεχνίας. Αναφέρει στη 

συνομιλία μας ότι της αρέσει πολύ η ποίηση και η λογοτεχνία «[…] (.) και μου αρέσει πολύ 

γενικά: < η ποίηση, τα ποιήματα και η λογοτεχνία >», καθώς στο εκπαιδευτικό σύστημα της 

Συρίας δινόταν μεγάλη σημασία στη μελέτη και ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων και 

ποιημάτων. Ισχυρίζεται, λοιπόν, ότι θα ήταν ενδιαφέρον να παρακολουθήσει ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικό με την ευρωπαϊκή λογοτεχνία, ποίηση και ιστορία, ώστε να 

γνωρίζει καλύτερα μία πτυχή της ηπείρου που θα τη φιλοξενήσει πιθανόν για το υπόλοιπο της 

ζωής της. Συμπερασματικά, η Aishah δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στην ανάγκη της να 

σπουδάσει, εμφανίζεται ως ένα άτομο που θέλει να αποκτήσει γνώσεις γενικής φύσεως. 

Ιδανικά επιθυμεί η εκπαίδευση της να συνεχιζόταν κατά το διάστημα που διαμένει στην 
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Ελλάδα, πράγμα που θα τη βοηθούσε να νοιώσει πιο έτοιμη για τις σπουδές της όταν φύγει 

στο εξωτερικό και παράλληλα θα επικουρούσε στην ψυχολογική της εξυγίανση (« ↑ Μα, ναι! 

Πιστεύω πως θα ήμουν ↑ πολύ: καλύτερα (εάν παρακολουθούσα ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα)»).  

ε. κοινωνική ζωή – σχέσεις  

Η Aishah υποστηρίζει το σημαντικότερο ρόλο στις διαπροσωπικές της σχέσεις διαδραματίζει 

η οικογένεια της, καθώς αναφέρει ότι είναι «το πρώτο (.) και πιο σημαντικό πράγμα º στη 

ζωή μου». Αισθάνεται ανασφάλεια από τη στιγμή που ο πατέρας της έφυγε για τη Γερμανία 

και η μητέρα μαζί με την αδερφή της διαμένουν σε άλλο ξενοδοχείο, γιατί νοιώθει πως δεν 

έχει κανέναν να μοιραστεί τα προβλήματα της και να την καταλάβει όπως η οικογένεια της. 

Η μοναξιά, σύμφωνα με την ίδια, είναι από τα δυσκολότερα πράγματα που είχε να 

αντιμετωπίσει κατά το πρώτο διάστημα που έμενε στο ξενοδοχείο. Όταν, όμως, 

συνειδητοποίησε ότι η προσωρινή διαμονή της εκεί έτεινε να γίνει μόνιμη, πήρε την απόφαση 

να προχωρήσει σε κάποιες πράξεις ώστε να δημιουργήσει ένα νέο κοινωνικό περίγυρο.  

 Αρχικά, εργάστηκε εθελοντικά στον Ερυθρό Σταυρό και μέσω αυτού ήρθε σε επαφή 

με νέα άτομα, τα οποία επηρέασαν θετικά την ψυχολογία της «Εγώ δούλεψα ως εθελόντρια 

(.) στον Ερυθρό Σταυρό και εκεί έκανα ↑ πολλούς φίλους και με [βοήθησαν πολύ]». Εκτός 

από τις καινούργιες γνωριμίες της στον Ερυθρό Σταυρό, άρχισε να πλησιάζει ορισμένες 

γυναίκες που διαβιούσαν μαζί της στο ξενοδοχείο και έτσι σταδιακά ανέπτυξε φιλικές σχέσεις 

μαζί τους. Αυτές οι σχέσεις ήταν ακόμη πιο σημαντικές για την ίδια, καθώς θεωρεί ότι όταν 

οι άνθρωποι έχουν κοινές εμπειρίες μπορούν να αναπτύξουν σχέση κατανόησης και 

εμπιστοσύνης μεταξύ τους πιο εύκολα : «Οι άνθρωποι, έτσι (μέσω κοινών εμπειριών), > 

ερχόμαστε πιο κοντά <». Η Aishah κατάφερε να αναπτύξει έναν καινούργιο κοινωνικό 

κύκλο, απαρτιζόμενο τόσο από ανθρώπους που ζούσαν μαζί όσο και από εθελοντές των 

Μ.Κ.Ο. που βρισκόταν συχνά εκεί και κατάφερε να αντιμετωπίσει, ως ένα βαθμό, τη μοναξιά 

που τη φόβιζε. Χαρακτηριστικά, κατά τις ώρες παραμονής μου στο χώρο του ξενοδοχείου 

παρατήρησα ότι κάθε φορά που η Aishah τριγυρνούσε στους χώρους συγκέντρωσης των 

«ενοίκων» του ξενοδοχείου, δεχόταν και ανταπέδιδε πολλούς χαιρετισμούς και καθόταν σε 

διάφορες παρέες, γυναικών πάντα, να συζητήσει μαζί τους. Για το λόγο αυτό, θεώρησα 

κάπως υπερβολική την περιγραφή της καθημερινότητας της, που σύμφωνα με την ίδια 

περιελάβανε μόνο την ενασχόληση της με το κινητό της και την εκμάθηση μέσω αυτού 

αγγλικών. Ενδεχομένως, στην προσπάθεια της να περιγράψει τη δυσκολία των συνθηκών που 

αντιμετώπισε μεγαλοποίησε ορισμένες καταστάσεις. Μπορεί, βέβαια, έτσι μοναχικά να 
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ένοιωθε και η εικόνα της κοινωνικότητας που προέβαλε να ήταν απλώς συμβιβασμός 

απέναντι στη μοναχική επιλογή.  

στ. προσωπική ταυτότητα – η έννοια του εαυτού  

Για την Aishah το ζήτημα της προσωπικής ταυτότητας και της εικόνας του εαυτού της ήταν 

αυτό που την επηρέασε περισσότερο και την έκανε να ξεσπάσει. Ο τρόπος που βλέπει τον 

εαυτό της, της γεννά συναισθήματα λύπησης προς αυτόν και η θέαση του την ωθεί να κλαίει : 

«Νοιώθω μόνο (0.3) ότι θέλω να ↓ κλαίω όταν βλέπω τον εαυτό μου, (0.4) όταν .h με βλέπω, 

ºº (0.5) όταν σκέφτομαι για τον εαυτό μου. – (0.8) Νοιώθω ότι θέλω - να ↓ κλάψω ακόμη και 

τώρα. ((δακρύζει) ». Η Aishah χρειάστηκε να βιώσει όλες αυτές τραγικές συνθήκες σε μία 

ηλικία που διερευνούσε τα στοιχεία της ταυτότητας της και προσπαθούσε σταδιακά να τη 

διαμορφώσει. Ίσως η λύπηση που αισθάνεται για τον εαυτό της δεν πηγάζει μόνο από την 

ευάλωτη όψη του αλλά από την εσωτερική της σύγχυση σχετικά με την αναζήτηση προτύπων 

και ιδεολογιών. Σε κάθε περίπτωση, όπως ανέφερε και η ίδια, δεν μπορεί να υπάρξει 

χειρότερο συναίσθημα προς τον εαυτό από αυτό της λύπησης. Θα ήταν καλύτερα, ανέφερε 

ανάμεσα σε αναφιλητά, να μην έβλεπα καθόλου την εικόνα του εγώ μου, παρά να το 

λυπάμαι. 

  Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, η Aishah υποστήριξε πως στη διαδικασία της 

διαμόρφωσης της ταυτότητας της πρέπει να συμπεριλάβει το γεγονός ότι χαρακτηρίζεται, 

επίσημα πλέον, πρόσφυγας. Κάτι τέτοιο για την ίδια δε δημιουργεί καμία ντροπή, εφόσον 

έμαθε να ζει με αυτήν την ιδέα κατά τη διάρκεια ολόκληρου του βίου της : «↑ Δε νοιώθω 

καμία ντροπή. > Δεν είναι ντροπή να είσαι πρόσφυγας. < Γιατί εμείς έτσι μάθαμε. == Και 

στην Παλαιστίνη ζούσαμε σε μία χώρα, (.) που δεν αναγνωρίζεται ως χώρα, Οπότε, º έτσι 

μάθαμε να ζούμε, ↑ ως πρόσφυγες». Η μόνη διαφορά τώρα είναι ότι εξαιτίας της ιδιότητας 

του πρόσφυγα που της αναγνωρίζεται, χαίρει ορισμένων δικαιωμάτων τα οποία φρόντισε να 

μελετήσει μόνη της : «Τα έχω διαβάσει (τα δικαιώματα) μόνη μου, κανένας δε μας τα είπε. 

Εκεί, º στην υπηρεσία Ασύλου, πήρα ένα χαρτί (.) και τα διάβασα μόνη μο ». Της προκαλεί, 

βέβαια, πικρία το ότι αυτά φαίνεται να ισχύουν μόνο για τα άτομα που είχαν την οικονομική 

δυνατότητα ή το εκπαιδευτικό/επαγγελματικό υπόβαθρο να «αξιοποιηθούν» από μεγάλες 

ευρωπαϊκές χώρες και για όλους τους υπόλοιπους τα σύνορα παρέμεναν κλειστά.   

ζ. μελλοντική προοπτική – φόβοι και επιθυμίες 

Για την Aishah οι μελλοντικοί της στόχοι είναι ξεκάθαροι και σαφείς: θέλει να μετακινηθεί 

στη Γερμανία, να συναντήσει τον πατέρας της, να σπουδάσει και να εργαστεί εκεί: «[…] ºº 

Θέλω λοιπόν, να φτάσω στη Γερμανία. < Εκεί, το όνειρο μου είναι σπουδάσω αυτό που θέλω 

και να μάθω τη Γερμανική γλώσσα. > Και εάν όλα πάνε καλά μετά τις σπουδές μου, ↑ να 
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εργαστώ εκεί». Δε σκέφτεται προς το παρόν τη δημιουργία κάποιας προσωπικής σχέσης και 

δηλώνει ότι δε θέλει να ακολουθήσει το πρότυπο πολλών γυναικών της χώρας της που 

έβαζαν τους εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς στόχους τους σε δεύτερη μοίρα, 

προκειμένου να δημιουργήσουν οικογένεια. Το μόνο φοβάται, λοιπόν, είναι μήπως κάτι 

τέτοιο δεν επιτευχθεί: « ºº Ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι να μήπως δε με αφήσουν να φύγω 

από την Ελλάδα. < Γιατί, θέλω πάω στη Γερμανία, (.) να βρω την οικογένεια μου και να 

ζήσουμε ως οικογένεια εκεί >». 

 

5.3.5. Εξωγλωσσικά σχόλια 

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας η Aishah κρατούσε τα χέρια της δεμένα μεταξύ τους, 

με τρόπο τέτοιο ώστε να αγγίζει το κινητό της που βρισκόταν σε μία τσέπη του φορέματος 

της. Το βλέμμα της ήταν τις περισσότερες φορές στραμμένο προς τα κάτω και όταν το 

σήκωνε επεδίωκε βλεμματική επαφή μαζί μου και όχι με τον Sammy. Η στάση του σώματος 

της παρέμενε ασυνήθιστα σταθερή με εξαίρεση τις στιγμές που ένοιωσε τα συναισθήματα της 

να την κατακλύζουν και έγειρε προς το μέρος μου. Χαμογέλασε ελάχιστες φορές και αυτές 

ήταν οι φορές που αναφέρθηκε στα σχέδια για τις σπουδές της. Δεν προσπάθησε να ελέγξει 

τα συναισθήματα της όταν συγκινήθηκε ή στενοχωρήθηκε γι αυτά που διηγούνταν, γεγονός 

που φαίνεται να επιβεβαιώνει την ευάλωτη και καταθλιπτική όψη της, την οποία δε θέλησε 

να κρύψει.  

 

5.4. Ο Jaser 

 

5.4.1. Έκθεση συνθηκών συνέντευξης 

Η συνέντευξη με το Jaser πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα μετά την ημέρα συνέντευξης με 

τις γυναίκες του δείγματος, τη Maja και την Aishah. Η συνάντηση χρειάστηκε να αναβληθεί 

και να επαναπρογραμματιστεί τρεις φορές, καθώς κατά τη διάρκεια της εβδομάδας δεν 

υπήρχε καθόλου διαθέσιμος χρόνος από τους διερμηνείς. Την περίοδο εκείνη, περί τα τέλη 

Μαρτίου, η σύμβαση της «Praksis» για τη φιλοξενία των προσφύγων με το ξενοδοχείο «Four 

Seasons Hotel» έληγε και δεν υπήρχε περιθώριο ανανέωσης εφόσον ξεκινούσε η τουριστική 

περίοδος και υπήρχαν ήδη προγραμματισμένες κρατήσεις για τον μήνα Απρίλιο. Αυτό 

σήμαινε ότι οι χώροι του ξενοδοχείου έπρεπε να εκκενωθούν από τους μέχρι τότε «ενοίκους» 

του και αυτοί να μεταφερθούν σε σπίτια που είχε επινοικιάσει η «Praksis» στο νομό 

Θεσσαλονίκης ή σε άλλες αντίστοιχες δομές ξενοδοχείων. Η δεύτερη λύση θα ήταν μόνο 

παροδική και έτσι υπήρχε έντονη κινητοποίηση από μέρους των εργαζομένων της «Praksis» 
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για εύρεση κατοικιών ικανών να φιλοξενήσουν το μεγάλο αριθμό προσφύγων που έπρεπε να 

μετακινηθεί. Λόγω έλλειψης σεβαστού αριθμού καταλυμάτων, σε κάθε διαμέρισμα που 

νοικιαζόταν, ανεξάρτητα από τα τετραγωνικά του, μεταφερόταν από 8 έως 10 άτομα, με 

αποτέλεσμα οι πρόσφυγες να αναστατωθούν και να παρουσιάζουν αρνητική στάση απέναντι 

στην επικείμενη μεταφορά τους.  

 Το κλίμα που επικρατούσε στο χώρο λίγες ώρες πριν την έναρξη της συνέντευξης με 

τον Jaser ήταν τεταμένο και υπήρχαν συχνά στιγμές διαμαρτυρίας των προσφύγων προς τους 

υπαλλήλους της «Praksis» και των απεσταλμένων των «Ηνωμένων Εθνών» που βρισκόταν 

εκεί. Παράλληλα, η μέρα εκείνη ήταν βροχερή, επομένως όλα τα άτομα που διέμεναν στο 

ξενοδοχείο βρίσκονταν εντός του κτιρίου, στους χώρους υποδοχής και εστίασης. Για την 

υλοποίηση της συνέντευξης επιλέχθηκε ο χώρος εστίασης, διότι ήταν μεγαλύτερος και 

υπήρχε η δυνατότητα να κρατηθούν οι απαραίτητες αποστάσεις ώστε να εξασφαλιστεί μία 

σχετική ησυχία για τη διεξαγωγή της συνέντευξης. Η συνομιλία με το Jaser ξεκίνησε στις 

12.10 και διήρκησε 63 λεπτά. Ο διερμηνέας που έκανε εφικτή την επικοινωνία μας ήταν αυτή 

τη φορά ο Tayyip, όπως και στη δεύτερη συνέντευξη της ερευνητικής διαδικασίας, αυτή της 

Maja. 

 

5.4.2. Βιογραφία 

Ο Jaser γεννήθηκε και έζησε έως τα 18 του χρόνια στην πόλη της Συρίας, Ράκκα. Διέμενε 

εκεί με τη μητέρα του, καθώς όπως αναφέρει δεν είχε αδέρφια και ο πατέρας του είχε 

εγκαταλείψει την οικεία τους όταν ακόμη ο ίδιος ήταν σε μικρή ηλικία. Ο Jaser δεν έδωσε 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πατέρα του και άφησε να εννοηθεί ότι δεν τον είχε 

γνωρίσει ποτέ πραγματικά εφόσον ήταν σε πολύ νεαρή ηλικία όταν τον είδε τελευταία φορά. 

Όταν ο Jaser ήταν 15 χρονών η μητέρα του ξαφνικά απεβίωσε: «[…] αυτό γιατί πέθανε η 

μάνα h μου το 2000. Ήμουν πολύ μικρός τότε και ήταν πολύ δύσκολα… Δεν είχα άλλη 

οικογένεια να μου < πει τί πρέπει να κάνω, πού πρέπει να πάω. > Και έτσι ήταν πολύ 

δύσκολα» και ως αποτέλεσμα την κηδεμονία του ανέλαβαν κάποιοι θείοι του, συγγενείς της 

μητέρας του. Αναγκάστηκε να σταματήσει το σχολείο στην τελευταία τάξη της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να ακολουθήσει τον θείο του στον Λίβανο, για να εργαστεί 

και να βοηθήσει οικονομικά το σπίτι που τον φιλοξενούσε. 

 Στον Λίβανο έζησε και εργάστηκε ως τεχνίτης σε οικοδομές για τρία χρόνια, από το 

2003 έως και το 2006 : «Το 2003 αναγκάστηκα - να φύγω από τη Συρία και πήγα στο Λίβανο 

και έμεινα εκεί (.) έως και το 2006 », « […] έφυγα για τον Λίβανο. (.) > Γιατί έπρεπε να 

δουλέψω < ». Το 2006 η κατάσταση στον Λίβανο ξεκίνησε να γίνεται έκρυθμη λόγω του 
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επικείμενου πολέμου και ο Jaser επέστρεψε και πάλι στη Συρία: «Έπειτα, > ξεκίνησε ο 

πόλεμος στο Λίβανο, το 2006, < οπότε έπρεπε να φύγω από εκεί, από το Λίβανο. == Έτσι, 

επέστρεψα πίσω στη Συρία και όταν ο πόλεμος στο Λίβανο σταμάτησε, πήγα εκεί για 

δουλειά». Δεν κατάφερε να απασχοληθεί σε κάποια θέση εργασίας, εφόσον δεν είχε τα 

κατάλληλα τυπικά προσόντα και μετανάστευσε στο Ομάν, στο οποίο βρισκόταν και 

εργαζόταν ήδη ο θείος του. Εργάστηκε και πάλι πλάι του και συγκεκριμένα σε μία 

εργολαβική εταιρία όπου και έμαθε να σχεδιάζει παράθυρα, πόρτες και άλλων ειδών οικιακού 

εξοπλισμού. Την περίοδο εκείνη ο εμφύλιος πόλεμος της Συρίας μόλις είχε ξεκινήσει και 

σύμφωνα με τον Jaser όλοι οι Σύριοι που ζούσαν στη χώρα του Ομάν άρχισαν να έχουν 

προβλήματα, καθώς ο κόσμος τους έβλεπε καχύποπτα και δεν τους εμπιστευόταν στις 

καθημερινές, κοινωνικές και επαγγελματικές τους συναλλαγές: «(.) Ήμουν στο Oman και 

συγκεκριμένα στο (Muskat), που είναι πολύ κοντά στο Dubai και ξεκίνησα να έχω κάποια 

προβλήματα στη δουλειά μου - λόγω του πολέμου. Γιατί ήμουν Σύριος - και δεν τους άρεσε 

αυτό. < Ο θείος μου τότε μου είπε πως ήταν καλύτερο να φύγω, > ↑ για να μην έχω 

προβλήματα. Στην πόλη μου, όμως, τη Raqqa υπήρχαν, - την είχαν καταλάβει ºº τζιχαντιστές. 

Έτσι, (.) δεν μπορούσα να γυρίσω από το Oman στην Raqqa και από εκεί να φύγω για 

Τουρκία. == Έπρεπε να φύγω από το Oman κατευθείαν για Τουρκία».  

 Ο Jaser αναγκάζεται για ακόμη μία φορά να μεταναστεύσει μόνο που στη 

συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να γυρίσει στην πατρίδα του, καθώς οι συνθήκες λόγω 

των τζιχαντιστών ήταν εξαιρετικά επικίνδυνες. Στην Τουρκία, δυστυχώς, δεν του 

αναγνωρίστηκε το καθεστώς του πρόσφυγα και δεν είχε δικαίωμα αίτησης ασύλου, από τη 

στιγμή που δεν είχε εισέλθει στη χώρα από τα Συριακά σύνορα. Παρέμεινε για δύο μόνο 

ημέρες, χωρίς να μπορεί να εξασφαλίσει τροφή και ασφαλή διαμονή και πήρε το ρίσκο να 

επιστρέψει στη Ράκκα: «[…] (.) έμεινα για δύο μέρες στην Τουρκία. - Όπως σου είπα, όταν 

έφυγα από Oman πήγα κατευθείαν στην Τουρκία. ↑ Εκεί όμως δεν είχα κανέναν, < ούτε να με 

βοηθήσει, ούτε να μου βρει δουλειά. > Άρα, δεν μπορούσα να μείνω εκεί. == Αλλά, δεν είχα 

χρήματα για να περάσω την Τουρκία και να πάω στην Ελλάδα. Έτσι, γύρισα στη Raqqa». Οι 

εικόνες που αντίκρισε τον τρόμαξαν και παράλληλα συνειδητοποίησε ότι δεν θα μπορούσε να 

επιβιώσει παρά μόνο λίγες μέρες στο σπίτι του, εξαιτίας των συχνών βομβαρδισμών: « (0.8) 

Υπήρχαν πολλοί º τζιχαντιστές και είδα ότι κινδύνευα. - Είπα, δεν μπορώ εγώ να ζήσω με 

τέτοιους ανθρώπους. - ↑ Και έφυγα πάλι για την Τουρκία». 

 Επιστρέφει, λοιπόν, στην Τουρκία όπου και αιτείται ασύλου. Με τη βοήθεια των 

Μ.Κ.Ο. που αναλάμβαναν την εξασφάλιση στέγης και τροφής, καταφέρνει να βρει μια 

προσωρινή εργασία για διάστημα πέντε μηνών. Μέσω αυτής συγκεντρώνει τα χρήματα που 
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απαιτούνταν προκειμένου να περάσει το Αιγαίο και να έρθει σε ελληνικό έδαφος: «[…]= 

Μετά, βρήκα δουλειά και συγκέντρωσα τα χρήματα που χρειαζόταν για να πληρώσω και να 

έρθω στην Ελλάδα». Ο Jaser δεν περιέγραψε αναλυτικά το ταξίδι του προς την Ελλάδα, ούτε 

τις στιγμές που βίωσε κατά τη διάρκεια αυτού. Το μόνο που ανέφερε ήταν ότι όσο δύσκολο 

και εάν ήταν το ταξίδι προς την Ελλάδα, οι συνθήκες που βίωσε από τη στιγμή που έφτασε 

ήταν ακόμη δυσκολότερες. 

 Ο Jaser έφτασε στη Χίο και την ίδια μέρα ταξίδεψε για Πειραιά, έχοντας την 

εντύπωση ότι η πορεία του θα συνεχιζόταν απευθείας για Σκόπια: «Έφτασα πρώτα στη Χίο, 

(.) μετά έφυγα από τη Χίο και πήγα στην Αθήνα. - Από εκεί νόμιζα ότι θα πάμε κατευθείαν 

στα Σκόπια για να φύγουμε στην Ευρώπη». Αντ’ αυτού από τον Πειραιά μεταφέρθηκε σε 

έναν καταυλισμό του Νομού Λαρίσης και από εκεί σε έναν ακόμη καταυλισμό, αυτόν του 

Κυψελοχωρίου. Το απόσπασμα της συνέντευξης για τα μέρη που άλλαξε είναι το εξής: «< 

Αντί για εκεί, όμως, μας πήγαν σε έναν (καταυλισμό) στη Λάρισα. > Και έκατσα στη Λάρισα 

και ↑ πίστευα ότι θα καθίσω για ένα μήνα το πολύ εκεί - και μετά θα φύγω. (.) Κάθισα για 

τρεις μήνες στον πρώτο (καταυλισμό) και μετά μας πήγαν σε ένα άλλο που το λένε 

(Κυψελοχώρι). Ήταν ένας πολύ: μικρός (καταυλισμός). -  Και μετά άρχισε να έχει κρύο γιατί 

είχε έρθει ο χειμώνας». Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο καταυλισμός στο Κυψελοχώρι έκλεισε 

λόγω καιρικών συνθηκών και όσα άτομα διέμεναν εκεί, μεταφέρθηκαν στο «Four Seasons 

Hotel». Η περιγραφή των συνθηκών διαβίωσης το τελευταίο διάστημα στον καταυλισμό 

παρουσιάζονται από την οπτική του Jaser ως εξής: «(0.3) Ήταν πά:ρα πολύ δύσκολο να ζούμε 

εκεί. Ήταν πάρα πολύ μακριά από την πόλη και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Ε, ↓ και 

από εκεί ήρθαμε εδώ, στο ξενοδοχείο. < Εγώ έχω κάνει αίτηση ασύλου από τότε που ήρθα 

στην Ελλάδα. > Στη Λάρισα, έκαναν κάτι από το Δήμο Λάρισας για να μετακινηθούμε από 

εκεί, γιατί ήμασταν πολύ μικρός (καταυλισμός). Μας βοήθησαν να ↑ φύγουμε για να 

μεταφερθούμε κάπου καλύτερα, ↓ να μη ζούμε έτσι». 

 Ο Jaser έκτοτε διαμένει στο ξενοδοχείο χωρίς κανένα μέλος της οικογένειας του, 

χωρίς ιδιαίτερα μεγάλο κοινωνικό κύκλο. Η πορεία του βίου παρουσιάζει έντονες διαφορές 

σε σχέση με τα υπόλοιπα τρία υποκείμενα. Ο Jaser χρειάστηκε από πολύ μικρή ηλικία να 

αντιμετωπίσει δυσκολίες στη ζωή του, ίσως πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες από την 

εγκατάλειψη της πατρίδας του, εφόσον έχασε, κατά κάποιο τρόπο και τους δύο γονείς του. 

Αναγκάστηκε να διακόψει τη φοίτηση του στο σχολείο και να εργαστεί σε ένα επάγγελμα 

που δεν επέλεξε μολαταύτα αγάπησε στην πορεία. Τον βίο του τον όρισε μόνος του από 

κάποιο σημείο και μετά χωρίς να έχει άτομα γύρω του να τον συμβουλεύουν, να τον βοηθούν 

ψυχολογικά και να τον υποστηρίζουν. Ακόμη και το ταξίδι προς την Ελλάδα και τον μόνιμο 
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αποχωρισμό της πατρίδας τους, γεγονότα που τα άλλα υποκείμενα του δείγματος 

χαρακτήρισαν τραγικά και ασύλληπτα δύσκολα, ο ίδιος τα βίωσε μόνος του. Όλα τα 

παραπάνω συνέβαλαν στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του Jaser, ώστε αυτός να γίνει 

δυναμικός, απόμακρος και όπως ο ίδιος επέλεξε να το ονομάσει «ατρόμητος» (στα αράβικα: 

«jaser»).  

 

5.4.3. Περιγραφικά και γλωσσικά σχόλια 

Ο λόγος του Jaser δεν χαρακτηρίζεται από αλλαγές στον τόνο της φωνής του κατά τη 

διάρκεια των περιγραφών ή της εξιστόρησης γεγονότων του βίου του. Φρόντιζε να μιλάει με 

αργό και σταθερό τόνο, χωρίς να επηρεάζεται από το περιεχόμενο των όσων διηγούνταν. 

Έδινε την εντύπωση ότι δεν τον ενδιέφερε εάν αυτά που συζητούσαμε μπορούσαν να γίνουν 

αντιληπτά από τους παρευρισκόμενους και στην περίπτωση που αυτό συνέβαινε φαινόταν 

τόσο σίγουρος για τις απόψεις του, που σε καμία περίπτωση δε θα τον πείραζε να ακούσουν 

και οι υπόλοιποι όσα συζητούσαμε. Τα μοναδικά σημεία, κατά τα οποία θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι διαπιστώθηκε μία αλλαγή στον τόνο της φωνής του ήταν αυτά που αναφέρθηκε 

στην εργασία του: «Ήμουν σχεδιαστής. ((χαμογελάει)) ↑ Συγκεκριμένα, έμαθα από το θείο 

μου αυτό το επάγγελμα», «[…] ↑ Γιατί θεωρώ ότι έγινα επαγγελματίας σε αυτό και αυτό 

ξέρω να κάνω. ↑ Αυτό μου αρέσει να κάνω ». Φαινόταν περήφανος για τις δεξιότητες που 

είχε αποκτήσει από τη δουλειά του και για το λόγο αυτό παρουσίασε μία άνοδο στην 

επιτονική του καμπύλη στα συγκεκριμένα σημεία. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι κατά 

τη διάρκεια της συνέντευξης ο Jaser δεν φάνηκε να εξωτερικεύει κανένα συναίσθημα, ακόμη 

και εάν προκλήθηκε κάποιο, παρόλο που αυτά που διηγούνταν ήταν ιδιαίτερα δυσάρεστα.  

 Περνώντας στα γλωσσικά σχόλια, αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια της 

συνολικής εξιστόρησης του Jaser το μοναδικό πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιούσε ήταν το 

πρώτο ενικό. Κάτι τέτοιο, βέβαια, είναι λογικό καθώς το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το 

βίωσε μόνος, αλλά ακόμη και στις περιπτώσεις που βρισκόταν εκτός της Συρίας για δουλειά 

με το θείο του ή στα γεγονότα που έζησε στους καταυλισμούς με τους συμπατριώτες του 

μιλούσε και πάλι αποκλειστικά σε πρώτο πρόσωπο: «Δυστυχώς, ↓ όταν επιτέλους έφτασα 

στην Ελλάδα, είχαν κλείσει όλα τα σύνορα», «Έφτασα πρώτα στη Χίο, (.) μετά έφυγα από τη 

Χίο και πήγα στην Αθήνα […]», «ºº Σε σχέση με αυτό που ζούσα πριν, - ακόμη και εάν 

υπήρχε πόλεμος, ↓ εδώ η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη. Απλά μετά σκέφτομαι πως ήταν 

στον (καταυλισμό) και πώς είναι εδώ, και φυσικά στον (καταυλισμό) ήταν ºº χειρότερα». 

Πιθανόν, εξαιτίας της απώλειας των γονιών του σε μικρή ηλικία, ο Jaser συνήθισε να 
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αποφασίζει μόνος του για τη ζωή του και αυτόν το οδήγησε στο να πορεύεται μόνος και να 

δυσκολεύεται να συμπεριλάβει άλλους ανθρώπους στη ζωή του. 

 Πέρα από τη χρήση πρώτου προσώπου, δεν παρουσιάζονται άλλα γλωσσικά σχόλια 

στο λόγο του Jaser. Δεν παρατηρήθηκε επανάληψη συγκεκριμένων λέξεων ή φράσεων, όπως 

επίσης και κάποια αλλαγή στο ρυθμό ομιλίας του. Η μοναδική παρομοίωση που 

χρησιμοποίησε ήταν για να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο αισθάνεται ότι βιώνει μέσα 

στο ξενοδοχείο. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «< Την κατάσταση που ζούμε τώρα είναι σα να 

είμαστε σε ºº φυλακή. > Όχι, (δηλαδή), ότι υπάρχει πλέον αστυνομία που μας απαγορεύει να 

βγούμε, αλλά μό:νο περιμένουμε κόσμο να έρθει να μας δει. Εμείς να βγούμε και να πάμε 

που, από εδώ που είμαστε;». Σα φυλακή, λοιπόν, αντιμετωπίζει τις συνθήκες που ζει 

διαμένοντας στο ξενοδοχείο εξαιτίας της απόστασης του από κάποιο κατοικημένο μέρος και 

της έλλειψης χρημάτων που τους απαγορεύει την έξοδο τους από αυτό. Επιπλέον, ο Jaser 

δίνει την εντύπωση ότι βιώνει τη μοναξιά ενός φυλακισμένου, καθώς ενώ περιτριγυρίζεται 

από κόσμο με κοινές εμπειρίες, επιλέγει να παραμένει σκεπτικός και μοναχικός 

προσμένοντας τη στιγμή που θα φύγει από εκεί. 

 

5.4.4. Αναδυόμενα θέματα 

α. καθημερινή ζωή – η έννοια του χρόνου 

Την καθημερινή ζωή του Jaser χαρακτηρίζει η αδράνεια και η μοναξιά. Αναφέρει, όπως 

άλλωστε και τα υπόλοιπα υποκείμενα της έρευνας, ότι δεν υπάρχει κάποιος στόχος στην 

καθημερινότητα του και κάθε μέρα είναι ίδια με την προηγούμενη. Δεν υπάρχει κάτι που να 

του δίνει κίνητρο ή κάποια δραστηριότητα να τον κρατά απασχολημένο και ως αποτέλεσμα 

επιλέγει να παραμένει μόνος στο δωμάτιο του. Οι επαφές που έχει με τους ανθρώπους που 

συμβιώνουν είναι ελάχιστες, με εξαίρεση ένα άτομο που θεωρεί φίλο του και τον ευχαριστεί 

να συνδιαλέγεται μαζί του: «º Δεν κάνω τίποτα ουσιαστικό (καθημερινά) . (0.4) ºº Την 

περισσότερη ώρα είμαι στο δωμάτιο και γενικά δε μιλάω με πολλούς ανθρώπους. (.) Μόνο με 

αυτόν τον κύριο που με γνώρισε σε σένα », « […] - Έχω πέντε μήνες που ζω στο ξενοδοχείο 

και άλλους πό:σους ήμασταν στον (καταυλισμό), ↑ με τον Nassir53 γίναμε φίλοι».  

Ο χρόνος είναι μία έννοια που σταμάτησε να απασχολεί τον Jaser από τη στιγμή που 

ήρθε στην Ελλάδα. Όσες σκέψεις και να απασχολούν το μυαλό του δεν καταφέρνουν να 

συμπληρώσουν με κάποιο τρόπο τις ώρες της καθημερινότητας του. Αυτό που τον βοήθησε, 

σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η προσπάθεια του Nassir να του διδάξει αγγλικά: « […] Και τώρα 

                                                           
53 Το όνομα που αναφέρεται στη συνέντευξη είναι το πραγματικό όνομα του Nassir, αλλά για λόγους 

εμπιστευτικότητας άλλαξε στη διαδικασία της μεταγραφής του αποσπάσματος. 
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↑ ο Nassir μου μαθαίνει Αγγλικά. Γιατί αυτός παρακολουθεί ένα πρόγραμμα από το κινητό 

του και μαθαίνει καλύτερα αγγλικά και ό,τι μαθαίνει το λέει και σε μένα. ºº > Μου μαθαίνει 

αγγλικά, δηλαδή <». Η ενασχόληση του με ένα νέο αντικείμενο τον βοήθησε ψυχολογικά και 

έδωσε ορισμένα στοιχεία ποιότητας στις καθημερινές στιγμές του. Ενδεχομένως, στην 

απογοήτευση του Jaser για την καθημερινότητα του και στην απώλεια της έννοιας του 

χρόνου που βιώνει συμβάλλει η απομόνωση που έχει επιλέξει, γεγονός που επιβραδύνει 

ακόμη περισσότερο το πέρασμα του χρόνου στη διάρκεια μιας ημέρας. 

β. εκπαιδευτικές εμπειρίες – η αξία της εκπαίδευσης 

Ο Jaser, όπως έχει ήδη αναφερθεί στην παρουσίαση της βιογραφίας του, διέκοψε τη φοίτηση 

του στην τελευταία τάξη του σχολείου. Κατά τον ίδιο, δεν ήταν επιλογή του να σταματήσει 

την εκπαιδευτική του πορεία, αλλά αναγκάστηκε να το κάνει καθώς έπρεπε να εργαστεί για 

βιοποριστικούς λόγους: «[…] ↑ Δηλαδή, σταμάτησα το σχολείο, όχι γιατί ήθελα, - αλλά γιατί 

έπρεπε να δουλέψω». Δεν πρόλαβε να αποφασίσει εάν θα ήθελε να συνεχίσει μετά τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση τις σπουδές του, πόσο μάλλον να επιλέξει το αντικείμενο στο 

οποίο θα ήθελε να εξειδικευτεί. Από το λόγο του δεν έγινε ξεκάθαρη η σημασία που αποδίδει 

στην εκπαίδευση και η συμβολή της στη μετέπειτα ζωή του. Κατά κάποιο τρόπο ήταν σα να 

μην πρόλαβε να σχηματίσει μία ολοκληρωμένη εικόνα για την έννοια της εκπαίδευσης και 

την αξία της στη ζωή ενός ανθρώπου. Παρόλα αυτά δήλωσε πρόθυμος να συμμετάσχει σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα που θα του δώσουν τη δυνατότητα να επιμορφωθεί σε νέα 

αντικείμενα και θα συμβάλλουν θετικά στην ψυχολογική του κατάσταση. 

γ. επαγγελματικές εμπειρίες – η αξία της εργασίας 

Ο Jaser αναγκάστηκε να εισέλθει στον εργασιακό στίβο από νεαρή ηλικία, χωρίς μάλιστα να 

επιλέξει μόνος το επάγγελμα που θα κάνει. Μαθήτευσε δίπλα στο θείο του για να μάθει τα 

καθήκοντα του οικοδόμου όταν βρισκόταν στον Λίβανο, ενώ αργότερα εξειδικεύθηκε στο 

σχεδιασμό οικιακού εξοπλισμού: «Ήμουν σχεδιαστής. ((χαμογελάει)) ↑ Συγκεκριμένα, έμαθα 

από το θείο μου αυτό το επάγγελμα. < Σαν τεχνίτης, έμαθα να σχεδιάζω παράθυρα και τζάμια 

για τα σπίτια > και να τα περνάω». Μπορεί ο Jaser να μην επέλεξε τη συγκεκριμένη εργασία 

αλλά στην πορεία την αγάπησε, παρακολούθησε επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με 

αυτή και κατάφερε να γίνει επαγγελματίας, όπως ο ίδιος αναφέρει: «[…] ↑ Γιατί θεωρώ ότι 

έγινα επαγγελματίας σε αυτό και αυτό ξέρω να κάνω».  

 Ο Jaser αποδίδει εξέχουσα σημασία στην εργασία για τη ζωή του. Θεωρεί ότι 

προορισμός των ανθρώπων και κυρίως των ανδρών είναι να εργάζονται, ώστε να νοιώθουν 

ολοκληρωμένα άτομα και παράλληλα να φροντίζουν την οικονομική εξασφάλιση της 

οικογένειας τους. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του, ανυπομονεί να επιστέψει στο επάγγελμα του 



117 
 

και δηλώνει ότι δε θα ήθελε να εργαστεί σε οποιαδήποτε άλλη θέση εργασίας από τη στιγμή 

που νοιώθει ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας που γνωρίζει άριστα το αντικείμενο του. 

Επιπλέον, εφόσον αγάπησε ιδιαίτερα την εργασία που έκανε στο παρελθόν και επένδυσε σε 

αυτήν θεωρεί ότι αυτός είναι ο επαγγελματικός του προορισμός από εδώ και πέρα. Αναφέρει 

χαρακτηριστικά: «Όχι, (.) δε θα ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό. […] ↑ Αυτό μου αρέσει να 

κάνω». Αξίζει να αναφερθεί ότι ακόμη και οι εκπαιδευτικές ανάγκες του Jaser 

διαμορφώνονται με βάση την ανάγκη του να εργαστεί ξανά και μάλιστα το συντομότερο 

δυνατό. 

δ. εκπαιδευτικές ανάγκες – εκπαίδευση ενηλίκων 

Η ανάγκη που αναγνωρίζει ως την πιο άμεση και σημαντική για την εκπαίδευση του ο Jaser, 

είναι η εκμάθηση της ομιλούμενης γλώσσας στη χώρα που θα μετακινηθεί μετά την Ελλάδα 

(«Θα ήθελα, - οπωσδήποτε - , να μάθω τη γλώσσα της χώρας που θα πάω»). Αναφέρει πως δε 

θα είχε κανένα πρόβλημα να παραμείνει στη χώρα μας, καθώς εντοπίζει πολλές ομοιότητες 

με τη Συρία τόσο στις κλιματικές συνθήκες όσο και στα στοιχεία του χαρακτήρα των 

ανθρώπων. Συγκεκριμένα, πιστεύει πως η κουλτούρα των λαών της Μεσογείου παρουσιάζει 

περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά με αυτή των χωρών της Μέσης Ανατολής σε σχέση με τη 

βόρεια Ευρώπη, αλλά οι ευκαιρίες για εργασία είναι σαφώς λιγότερες έως και μηδαμινές. 

Επομένως, η μοναδική λύση είναι η μετακίνηση του προς κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. 

 Για το διάστημα που παραμένει στην Ελλάδα, ο Jaser εκδήλωσε την επιθυμία να 

συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας, το οποίο θα του 

εξασφαλίσει ένα εφόδιο απαραίτητο για οποιαδήποτε επόμενη χώρα: «[…] ↑ Αγγλικά θέλω 

να μάθω […]». Ταυτόχρονα, θα επιθυμούσε να παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα 

επαγγελματικής κατάρτισης ώστε να μην ξεχάσει την τεχνική και τις δεξιότητες που είχε 

αποκτήσει από το επάγγελμα του. Πρότεινε, μάλιστα, τη σύσταση επιμορφωτικών 

προγραμμάτων ανά κλάδο επαγγέλματος, έτσι ώστε όλα τα άτομα να προετοιμαστούν 

κατάλληλα για την είσοδο τους στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, θεωρεί 

ότι στόχος οποιουδήποτε εγχειρήματος εκπαίδευσης των προσφύγων πρέπει να είναι η 

ουσιαστική απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα δώσει την ευκαιρία σε κάθε άτομο να 

εξωτερικεύσει τις προσωπικές του δυνατότητες. Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι της 

Συρίας εκπαιδεύθηκαν και εργάστηκαν, σύμφωνα με το Jaser, δύναται να παρέχει νέες ιδέες 

και καινοτόμες συμβουλές στις δομές εκπαίδευσης και εργασίας της Ευρώπης.  

 Σε προσωπικό επίπεδο, η δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα έδινε ένα 

στόχο στην καθημερινότητα του. Η ενασχόληση του με ένα γνωστικό αντικείμενο θα 

βοηθούσε ώστε οι ώρες της ημέρας να κυλούν πιο γρήγορα και δημιουργικά. Επιπλέον, θα 
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επικουρούσε στην απόκτηση της χαμένης αυτοπεποίθησης και κατ΄ επέκταση σε ψυχολογική 

εξυγίανση. Για την περίπτωση του Jaser, προσωπική μου άποψη είναι ότι η συμμετοχή του σε 

κάποιο πρόγραμμα θα του έδινε την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθεί και να νοιώσει μέλος μίας 

ομάδας με κοινούς στόχους και προβληματισμούς. Πέρα από την αδράνεια που χαρακτήριζε 

την καθημερινότητα του, η έλλειψη κοινωνικής ζωής μεγέθυνε την ψυχολογική εξαθλίωση 

που βίωνε. 

ε. κοινωνική ζωή – σχέσεις  

Για τον Jaser οι χώροι των καταυλισμών και των ειδικών δομών φιλοξενίας προσφύγων δεν 

αποτελούν μέρη που ενδείκνυνται για τη σύναψη φιλικών σχέσεων: «Αυτός (.) δεν είναι ο 

κατάλληλος χώρος για να βρω φίλους - ή να βρω παρέα». Το διάστημα που διαμένει στην 

Ελλάδα αν και γνώρισε πολλά άτομα, με ελάχιστα ανέπτυξε κάποιου είδους σχέση και τους 

άφησε να τον πλησιάσουν. Αναφέρει σχετικά με αυτό: «Το διάστημα που βρίσκομαι στην 

Ελλάδα γνώρισα αρκετούς ανθρώπους, - και έκανα κάποιους φίλους, - αλλά πολύ λίγους ºº 

φίλους – φίλους. (.) Λίγοι ήρθαν πιο κοντά μου». Χαρακτηριστικό της μοναχικότητας που 

επέλεξε ο Jaser είναι η παραδοχή ότι προτιμά να παραμένει κατά τη διάρκεια της ημέρας 

μόνος στο δωμάτιο του: « ººΤην περισσότερη ώρα είμαι στο δωμάτιο και γενικά δε μιλάω με 

πολλούς ανθρώπους», « […] ↓ Βέβαια, δε βγαίνω πολύ από το δωμάτιο μου και [ίσως] να 

μην άκουσα κάτι». Επιπλέον, μου προκάλεσε εντύπωση η δήλωση του ότι στο συνολικό 

χρονικό διάστημα που διέμενε στο ξενοδοχείο, δεν είχε βγει ούτε μία φορά από αυτό: «↓ Για 

δύο μήνες και δεκαπέντε μέρες ακριβώς, δεν έχω βγει έξω από το ξενοδοχείο. - Δεν έχω 

περάσει την πόρτα του ξενοδοχείου». Ο Jaser, ενώ δίνει την εικόνα ενός συνειδητοποιημένου, 

ανεξάρτητου και δυναμικού άνδρα, στο βάθος φαίνεται, μάλλον, ένας άνθρωπος 

εγκλωβισμένος στη μοναξιά και τη θλίψη. 

 Το σημαντικότερο άτομο που γνώρισε κατά την παραμονή του στον ελλαδικό χώρο 

είναι μία κοπέλα, της οποίας το όνομα δεν ανέφερε και η οποία κατάγεται επίσης από τη 

Συρία. Τη σχέση που ανέπτυξαν χαρακτηρίζει, σύμφωνα με τα λεγόμενα του, μεγάλη αγάπη 

και επιθυμία να περάσουν το υπόλοιπο του βίου τους μαζί: «[…] - Μάλιστα, εγώ αυτό το 

διάστημα που βρίσκομαι Ελλάδα, βρήκα και ↑ κοπέ:λα και έχουμε μεγάλη αγάπη τώρα. 

Είμαστε και οι δύο πρόσφυγες, οπότε καταλαβαίνουμε. Η οικογένεια της κοπέλας μου, ήρθαν 

μόνοι από τη Συρία και πέρασαν και αυτοί πάρα πολύ δύσκολα. == Από την ώρα που 

γνώρισα την κοπέλα μου, μου είπαν να πάω να μείνω μαζί τους για να μην είμαι μόνος, ↓ > 

να μην είναι μό:νοι και να έχουμε παρέα <». Φαίνεται ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο 

Jaser αφέθηκε στα συναισθήματα του και πέρασε ευχάριστες στιγμές με την κοπέλα του και 

την οικογένεια της. Το δυσάρεστο είναι ότι σύντομα, αναγκάστηκε να τους αποχωριστεί 
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καθώς έγιναν δεκτοί από το γερμανικό κράτος, αφήνοντας για ακόμη μία φορά τον Jaser 

μόνο. Νέος του, πλέον, στόχος είναι η μετακίνηση του στη Γερμανία προκειμένου να τους 

συναντήσει και να συνεχίσει τη ζωή του εκεί: «Από τον (καταυλισμό) μένουμε μαζί. < Τους 

γνώρισα στην Τουρκία, αλλά μετά για λίγο διάστημα τους έχασα. Και μέναμε εδώ στο 

ξενοδοχείο όλοι μαζί, αλλά μετά αυτούς τους πήραν και ↓ ºº  έφυγαν από εδώ […]», « […] ↓ 

πήγαν στη Γερμανία. - Έχει λίγο καιρό που ζούνε (.) στη Γερμανία».    

στ. προσωπική ταυτότητα – η έννοια του εαυτού  

Ο Jaser στην ερώτηση σχετικά με τα τον τρόπο που βλέπει τον εαυτό του αυτή τη στιγμή 

παραδέχθηκε ότι δε νοιώθει καλά με τον εαυτό που αντικρίζει και αυτό οφείλεται στην 

άσχημη ψυχολογία του. Εξαιτίας της αδράνειας και της έλλειψης δραστηριοτήτων στην 

καθημερινή του ζωή νοιώθει πλήξη και αυτό επηρεάζει την εικόνα που έχει για τον ίδιο. 

Επιπλέον, η συνεχής στέρηση ανθρώπων από μικρή ηλικία, η οποία συνεχίζεται έως και το 

παρόν, αφήνουν ένα κενό το οποίο δυσκολεύεται και τελικά αρνείται να καλύψει. Ως 

αποτέλεσμα ο τρόπος που αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ενέχει στοιχεία ενός ατόμου 

φυλακισμένου: «< Την κατάσταση που ζούμε τώρα είναι σα να είμαστε σε ºº φυλακή. > Όχι, 

(δηλαδή), ότι υπάρχει πλέον αστυνομία που μας απαγορεύει να βγούμε, αλλά μό:νο 

περιμένουμε κόσμο να έρθει να μας δει. Εμείς να βγούμε και να πάμε που, από εδώ που 

είμαστε;». Όπως έχει ήδη επισημανθεί, η φυλακή για τον Jaser δεν περιορίζεται μόνο στην 

περιγραφή του χώρου που ζει, αλλά στην εσωτερική φυλακή που έχει ο ίδιος «χτίσει», 

υψώνοντας τείχη στον περίγυρο του, παραμένοντας μόνος και περιμένοντας πότε θα 

«απελευθερωθεί» φεύγοντας στη Γερμανία. 

 Για το στοιχείο του πρόσφυγα που έχει προστεθεί στην ταυτότητα του, ο Jaser 

αναφέρει ότι δεν αισθάνεται άσχημα γιατί έτσι, ως ένα είδος πρόσφυγα, έμαθε να ζει από τη 

στιγμή που απεβίωσε η μητέρα του. Στις χώρες που μετανάστευσε, βέβαια, οι συνθήκες ζωής 

ήταν πολύ καλύτερες και δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι θα βίωνε τις άθλιες 

καταστάσεις των καταυλισμών. Αυτό που έχει προστεθεί στην καθημερινότητα του, ως 

απόρροια της έννοιας του «πρόσφυγα» που τον χαρακτηρίζει πλέον, είναι το συναίσθημα της 

αδιάλειπτης αγωνίας: «[…] πρέπει όλη την ώρα να περιμένεις κάτι, έχεις συνέχεια στο μυαλό 

σου, αλλά δεν ξέρεις ↑ πό:τε και πού:». Ο Jaser ενδεχομένως δεν μπορεί να δεχτεί ακόμη, ότι 

δεν είναι ελεύθερος να ορίσει τη ζωή του όπως ο ίδιος θέλει, έτσι όπως είχε συνηθίσει να 

πράττει στην πορεία του μέχρι τώρα βίου του. Η απώλεια της εικόνας του ανεξάρτητου και 

«ατρόμητου» ανθρώπου που βιώνει είναι κάτι που δε θέλει να παραδεχθεί στον εαυτό του, 

πόσο μάλλον να αναγνωρίσει ευάλωτα σημεία του που δημιουργήθηκαν με την πάροδο του 

χρόνου εξαιτίας των δυσάρεστων γεγονότων που βίωσε. Αυτή η σύγχυση μεταξύ του 
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δυναμισμού και της ευαλωτότητας ήταν εμφανής ακόμη και κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης. Σε κάποια σημεία και συγκεκριμένα στην αφήγηση της επαγγελματικής του 

πορείας ή στους στόχους του για το μέλλον έδειχνε αποφασισμένος και ανεπηρέαστος από τις 

συνθήκες που έζησε, ενώ σε άλλα, όπως η αναφορά στη γυναίκα που γνώρισε, αγάπησε και 

προσωρινά αποχωρίστηκε, έδινε την εντύπωση ενός πληγωμένου από τις δυσάρεστες 

καταστάσεις ανθρώπου που παλεύει να μη φανεί πόσο εύθραυστος έχει γίνει. 

ζ. μελλοντική προοπτική – φόβοι και επιθυμίες 

Η μεγαλύτερη επιθυμία του Jaser, όπως άλλωστε είναι λογικό, είναι να μετακινηθεί το 

συντομότερο δυνατό στη Γερμανία και να συναντήσει την κοπέλα που αγαπά και την 

οικογένεια της. Εκεί, ευελπιστεί να διδαχθεί τη γερμανική γλώσσα και να ξεκινήσει να 

εργάζεται: «[…] να μάθω τη γλώσσα και να αρχίζω να δουλεύω. > Να αρχίσω ↑ να ξαναζώ 

κανονικά δηλαδή. Και όλα τα άλλα έρχονται από μέρα σε μέρα». Μετά την εξασφάλιση 

εργασίας, προτεραιότητα του είναι η προσωπική του ζωή, καθώς επιθυμεί να παντρευτεί και 

να δημιουργήσει οικογένεια: «Δηλαδή, > να παντρευτώ, να ζήσω με τη γυναίκα μου…». Οι 

επιθυμίες του Jaser ήταν απολύτως αναμενόμενες από την πορεία της συνέντευξης και των 

λεγομένων του. Αναπάντεχη ήταν η απάντηση του στην ερώτηση σχετικά με αυτό που 

φοβάται περισσότερο για το μέλλον. Συγκεκριμένα απάντησε: «Μετά από αυτά που είδαν τα 

μάτια μου (.) δε φοβάμαι τίποτα». Η φράση «δε φοβάμαι τίποτα», στην οποία μάλιστα 

δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση, ενδεχομένως να περιέχει το στοιχείο της υπερβολής, αλλά αποτελεί 

έναν τρόπο περιγραφής των τραγικών συμβάντων της ζωής του Jaser, που όμοια τους δεν 

πρόκειται να συμβούν. Ή τουλάχιστον, σκεπτόμενος αισιόδοξα, δεν πιστεύει ότι θα 

ξανασυμβούν. 

 

5.4.5. Εξωγλωσσικά σχόλια 

Ο Jaser κατά τη διάρκεια της συνομιλία μας δε συνόδευε το λόγο του με κάποια κίνηση στα 

χέρια του. Η στάση τους σώματος του παρέμενε σταθερή και η βλεμματική του επαφή ήταν 

κυρίως με τον διερμηνέα. Ακόμη και η έκφραση του προσώπου του παρέμενε σταθερή, 

έχοντας μία όψη σοβαρή και αγέλαστη. Ιδιαίτερη εντύπωση μου έκανε το γεγονός ότι δεν 

άφησε κανένα συναίσθημα του να γίνει ορατό όσο δυσάρεστα ή ευχάριστα ήταν αυτά που 

διηγούνταν. Σε γενικές γραμμές, ο Jaser επιβεβαίωσε την εικόνα του εσωστρεφούς ατόμου 

που περιέγραφε για τον εαυτό του τόσο κατά τη συνομιλίας όσο και μετά τη λήξη αυτής, 

καθώς μας αποχαιρέτισε και κατευθύνθηκε βιαστικά στο δωμάτιο του. Αξίζει να αναφερθεί 

ότι πριν την έναρξη της συνέντευξης με ρώτησε εάν θα μπορούσε να έχει μαζί του τον καφέ 
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και τα τσιγάρα του. Μετά τη θετική απόκριση μου, μου εκμυστηρεύτηκε ότι έτσι θα ένοιωθε 

πιο άνετα γιατί αυτά τα δύο είναι οι μοναδικές απολαύσεις που δεν του στερήθηκαν ακόμη. 
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Κεφάλαιο 6 

Ερμηνεία των δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων 

 

6.1. Εισαγωγή 

Η παράθεση και ανάλυση του λόγου των συμμετεχόντων οδήγησε σε ορισμένα δεδομένα, 

έπειτα από την ερμηνεία των οποίων εξάγονται τα συμπεράσματα της ερευνητικής μελέτης. 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται o καταλυτικός ρόλος της ερμηνευτικής 

φαινομενολογικής προσέγγισης του Ricoeur στη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων 

της έρευνας και συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία της ερμηνείας των εμπειριών των 

προσφύγων. Έπειτα, ακολουθεί η ερμηνεία των αποτελεσμάτων κατά θεματικό άξονα, με τη 

σειρά που αυτά αναλύθηκαν στις συνεντεύξεις των υποκειμένων του δείγματος. Το κεφάλαιο 

κλείνει με την παράθεση των συμπερασμάτων που εξάγονται μετά το πέρας της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης και της ερευνητικής διαδικασίας και την παρουσίαση των 

περιορισμών που εντοπίστηκαν στη διάρκεια της και των προτάσεων για μελλοντικές 

διερευνήσεις.  

 

6.2. Η ερμηνευτική φαινομενολογία του Ricoeur στη συλλογή και την ανάλυση των 

δεδομένων 

Η συλλογή, η ανάλυση και η ερμηνεία των δεδομένων που προέκυψαν από την παρούσα 

ερευνητική μελέτη έλαβαν χώρα με την καθοδήγηση της μεθοδολογικής πρότασης του 

Ricoeur που αναλύθηκε εκτενώς στο Κεφάλαιο 3, Υποκεφάλαιο 3.3.3. του πρώτου μέρους 

της εργασίας. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πρόταση του Ricoeur (1976), κατά τη διάρκεια 

της ερευνητικής διαδικασίας ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίδεται όχι μόνο στο λόγο των 

συνεντευξιαζόμενων υποκειμένων αλλά στο σύνολο των παραγόντων που επηρέασαν τη 

διαμόρφωση του πλαισίου της κάθε συνέντευξης. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, πριν από την 

ανάλυση των αναδυόμενων θεμάτων κάθε συνομιλίας παρουσιάζονται οι συνθήκες 

διεξαγωγής της και οι στιγμές έντονης ψυχολογική φόρτισης των ατόμων. Επιπλέον, 

πεποίθηση του Ricoeur (1998) είναι ότι κατά τη συνομιλία δύο ανθρώπων, οι χειρονομίες και 

οι κινήσεις που το σώμα επιλέγει να κάνει δε συμβαίνουν τυχαία αλλά είναι αποτέλεσμα 

στοχευμένης νοητικής διεργασίας και επομένως χρήζει ανάλυσης. Σχετικά με αυτό, ο Ricoeur 

(1998: 206) αναφέρει: «οι κινήσεις του σώματος δεν είναι απλώς φυσικές αντιδράσεις· 

θέλουν να εξωτερικεύσουν αβίαστα αυτό που υπάρχει στον εσωτερικό κόσμο του 

υποκειμένου». Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω, στα εξωγλωσσικά σχόλια που 
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παρατίθενται στο τέλος της ανάλυσης του λόγου κάθε ατόμου επιχειρήθηκε μία μορφή 

νοηματοδότησης και ερμηνείας των χειρονομιών και της γενικής έκφρασης του σώματος του.  

 Η ερμηνευτική ερευνητική προσέγγιση του Ricoeur (1974) θεωρεί ότι κάθε πρόταση 

που προκύπτει μετά την απομαγνητοφώνηση του λόγου των ατόμων του δείγματος, αποτελεί 

ένα κεφάλαιο ανάλυσης από μόνη της. Συνιστά, επομένως, την πολλαπλή ανάγνωση κάθε 

πρότασης ώστε «να γίνει πλήρως κατανοητή από τον/την ερευνητή/τρια και έπειτα να 

συνεχίσει στην ανάγνωση της παραγράφου και τελικά ολόκληρου του κειμένου, 

επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία της πολλαπλής ανάγνωσης» (Ricoeur, 1974: 387). Η 

συγκεκριμένη πρόταση του Ricoeur έρχεται σε απόλυτη ταύτιση με τα μεθοδολογικά 

«βήματα» που οφείλει να ακολουθήσει ένας/μία ερευνητής/τρια που ασπάζεται την 

Ερμηνευτική Φαινομενολογική Ανάλυση (IPA), έτσι όπως αυτά διατυπώθηκαν από τους Smith, 

et. al. (2009). «Στόχος της πολλαπλής ανάγνωσης είναι ο/η ερευνητής/τρια να είναι σε θέση 

να ξαναβιώσει τις στιγμές της συνέντευξης, τις σκέψεις και τα συναισθήματα που 

προκλήθηκαν» (Smith, et. al., 2009: 83), «ώστε να κατανοήσει και να ερμηνεύσει τις 

εμπειρίες που διηγούνται τα άτομα μέσα από τα δικά του μάτια» (Ricoeur, 1974: 384).  

 Επιπρόσθετα, η ανακάλυψη της αλήθειας για τον Ricoeur δεν μπορεί να γίνει με τη 

χρήση μίας και μόνο ερώτησης κατά την ερευνητική διαδικασία, αλλά απαιτεί την 

εξασφάλιση ενός ασφαλούς πλαισίου ώστε το άτομο να νοιώσει εμπιστοσύνη προς το 

πρόσωπο του/της ερευνητή/τριας και να μιλήσει ελεύθερα, χωρίς να προσπαθεί να 

παραποιήσει τα γεγονότα του βίου του ή τις σκέψεις του (Terra, et. al., 2009). Πέρα, λοιπόν, 

από το γεγονός ότι προηγήθηκε αρκετός χρόνος γνωριμίας με τα υποκείμενα της έρευνας πριν 

αυτή λάβει χώρα, επιλέχθηκε σκόπιμα ο πρώτος άξονας των ερωτήσεων να αφορά το 

συνολικό βίο τους, θέμα που τους έκανε να αισθανθούν άνετα και να καθοδηγούν εκείνοι, 

κατά κάποιον τρόπο, την πορεία της συνομιλίας. Το ζήτημα, μάλιστα, που αφορούσε το 

βασικό ερευνητικό σκοπό, τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών τους αναγκών, τοποθετήθηκε 

στο μέσο των συνεντεύξεων έτσι ώστε τα άτομα να έχουν αποκτήσει ήδη ένα ρυθμό ομιλίας 

και ταυτόχρονα να μην έχουν κουραστεί από τη συζήτηση, γεγονός που, ενδεχομένως, να 

συνέβαινε προς το τέλος της συνομιλίας.  

 Ανεξάρτητα από τη συμβολή της ερμηνευτικής προσέγγισης του Ricoeur στη συλλογή 

των δεδομένων της έρευνας, αυτή έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στην ερμηνεία τους. Η 

ερμηνεία, κατά τον Ricoeur (1998), επέρχεται ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο μοτίβο, το 

οποίο το άτομο ενστερνίζεται όταν επιθυμεί να αποκωδικοποιήσει ένα νόημα ή ένα κείμενο. 

Το μοτίβο αυτό επιτάσσει «τον προσδιορισμό της σημασίας του νοήματος, το διαχωρισμό του 

από την ψυχική κατάσταση του φορέα του μηνύματος και την ενσωμάτωση του στο πλαίσιο 
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των εμπειριών και των πεποιθήσεων του φορέα αλλά και του ίδιου του ατόμου, που βρίσκεται 

στη θέση του ακρατή ή του αναγνώστη» (Ricoeur, 1989: 35). Ως αποτέλεσμα, η ερμηνεία που 

τελικά αποδίδεται στα βιώματα των ατόμων που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας είναι 

επηρεασμένη σε μεγάλο βαθμό από την υποκειμενική σκοπιά, τις σκέψεις, τις εμπειρίες και 

την προσωπικότητα στο σύνολο της του/της ερευνητή/τριας.  

 Όπως έχει, ήδη, αναφερθεί στο πρώτο και θεωρητικό μέρος54 της εργασίας η 

ερμηνευτική, σύμφωνα με τον Ricoeur (1976: 29), είναι «ένα σύστημα κατανόησης, το οποίο 

αναζητά να ερμηνεύσει μηνύματα και νοήματα που είναι κρυμμένα πίσω από τον λόγο των 

υποκειμένων ή τον τρόπο παρουσίασης των αντικειμένων». Στόχος της ερμηνευτικής είναι 

«να ανακαλύψει την πολυσημική αλήθεια των φαινομένων και εν τέλει να κατανοήσει την 

ανθρώπινη ύπαρξη, μέσα στα τρία επίπεδα που αυτή λαμβάνει χώρα: την καθημερινή ζωή, 

την επιστημονική ζωή και τον αναστοχασμό του υποκειμένου σχετικά με τη ζωή του» 

(Ricoeur, 1976: 41). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά με την κατανόηση των 

εμπειριών που απαρτίζουν τον βίο ενός ατόμου και την κατανόηση, αργότερα, της ίδιας του 

της ύπαρξης, θα επιχειρηθεί στη συνέχεια η ερμηνεία των βιωμάτων των υποκειμένων της 

έρευνας, υπό το φως της ερμηνευτικής φαινομενολογίας του Ricoeur και της υποκειμενικής 

οπτικής της ερευνήτριας.  

 

6.2.1. Ερμηνεύοντας την εμπειρία με τη φαινομενολογική μέθοδο του Ricoeur 

Ξεκινώντας από τον πρώτο χρονολογικά συνεντευξιαζόμενο, τον Nassir, το πρώτο επίπεδο 

του κόσμου της ζωής του, αυτό της καθημερινής ζωής, περιλαμβάνει τα μέλη της οικογένειας 

του αλλά και πρόσωπα, τα οποία συμβιώνουν μαζί του και στα οποία δίνει εξέχουσα 

σημασία. Δε νοιώθει μοναξιά, θεωρεί ότι δε θα μπορούσε να βιώσει τις καταστάσεις που 

έζησε μόνος και ευγνωμονεί το Θεό που τα μέλη του στενού πυρήνα της οικογένειας του 

είναι υγιή και διαμένουν μαζί του. Η κοινωνικότητα του αποτελεί ψυχολογικό στήριγμα για 

τον ίδιο· χαίρεται να βοηθά συνανθρώπους του όταν του δίνεται η ευκαιρία και να δέχεται 

βοήθεια όταν νοιώθει ευάλωτος. Οι εμπειρίες που έζησε, αυτές που ζει και αυτές που 

επιθυμεί να ζήσει περιγράφονται όλες με την ύπαρξη ανθρώπων γύρω του. Φαίνεται να 

βιώνει πιο ήπια τις δύσκολες καταστάσεις και πιο έντονα τις ευχάριστες, όταν τις μοιράζεται 

με άτομα του οικογενειακού ή κοινωνικού του κύκλου.  

 Σχετικά με το επίπεδο της επιστημονικής ζωής, ο Nasir έχει ήδη ένα απόθεμα 

εκπαιδευτικών και επαγγελματικών εμπειριών, για τις οποίες νοιώθει περηφάνια και 

                                                           
54 Συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο 3, Υποκεφάλαιο 3.3.3. με τίτλο «Η ερμηνευτική προσέγγιση του P. Ricoeur».  
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παράλληλα επιθυμεί να τις εμπλουτίσει άμεσα. Ήταν επιλογή του το αντικείμενο που 

σπούδασε, κατάφερε να εργαστεί και, μάλιστα, να εξελιχθεί στο επάγγελμα του. Πέρα από το 

προσωπικό επαγγελματικό κίνητρο, θεωρεί κέρδος ότι γνώρισε ανθρώπους στην εργασία του 

που είχαν τους ίδιους προβληματισμούς, τις ίδιες σκέψεις και εν τέλει κοινό όραμα με τον 

ίδιο. Η εμπειρία της εργασίας είναι αυτή που τον κάνει να νοιώθει ολοκληρωμένος άνδρας, 

γιατί του δίνει την ευκαιρία να εξελίσσεται προσωπικά και να προσφέρει στην οικογένεια του 

ό,τι χρειάζεται για είναι ευτυχισμένη. Επιπλέον, η θέληση για μάθηση είναι για τον Nasir 

αστείρευτη και δε μπορεί να περιοριστεί όχι απλώς από ηλικιακούς παράγοντες αλλά ακόμη 

και μετά τη βίωση δραματικών συνθηκών, όπως αυτές που έζησε. 

 Η αποτίμηση που κάνει ο Nasir για τον τρόπο με τον οποίο εξελισσόταν ο βίος του 

στη Συρία έχει αποκλειστικά θετικό πρόσημο. Εξαιτίας του ότι ποτέ δεν είχε παράλογες 

φιλοδοξίες και απαιτήσεις από τη ζωή του, ένοιωθε ευτυχισμένος και ολοκληρωμένος. Η 

αναγκαστική εγκατάλειψη της Συρίας, όμως, προκάλεσε στον Nasir την απόλυτη σύγχυση 

σχετικά με την αξιολόγηση της ζωής του. Παραμένει προσηλωμένος στη θέληση του να φύγει 

με την οικογένεια του για κάποια χώρα του εξωτερικού και δεν μπορεί να εκτιμήσει το βίο 

του τη χρονική αυτή στιγμή. 

 Στην περίπτωση της Maja, το επίπεδο της καθημερινής ζωής περιλαμβάνει την 

οικογένεια της, το σύζυγο και τα παιδιά τους, με την οποία διαμένει και την οποία αξιολογεί 

ως το σημαντικότερο αγαθό που έχει αποκομίσει από το βίο της. Η ίδια έχει βρει το νόημα 

της ζωής της, το κίνητρο για να συνεχίσει να ζει και να ελπίζει στη φροντίδα των παιδιών της. 

Η δική τους ευτυχία και ευημερία είναι η απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή της γι αυτό 

άλλωστε και οι ανάγκες των παιδιών της ξεπερνούν τις δικές της. Πέρα από τις οικογενειακές 

της σχέσεις, η Maja πιστεύει ότι είναι στη φύση του ανθρώπου να επιθυμεί να 

συναναστρέφεται με άλλα άτομα, να νοιώθει μέρος ενός συνόλου, να έχει το αίσθημα του 

ανήκειν. Ωστόσο, οι καταστάσεις που βίωσε από τη στιγμή που εγκατέλειψε το σπίτι της, της 

δημιούργησαν ένα αίσθημα επιφυλακτικότητας ή και καχυποψίας, θα μπορούσαμε να πούμε, 

απέναντι στους ανθρώπους. Πλέον, δεν εμπιστεύεται εύκολα κανέναν, δεν αφήνει τον εαυτό 

της να «ανοιχτεί» εύκολα και δημιουργεί επιφανειακές σχέσεις μόνο για καλύπτει τα κενά της 

καθημερινότητας της. 

 Περνώντας στο επίπεδο της επιστημονικής ζωής, η Maja έχει ορισμένες εκπαιδευτικές 

εμπειρίες τόσο από την παιδική, όσο και από την ενήλικη ζωή της που της δημιούργησαν μία 

θετική εικόνα για την εκπαίδευση. Επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές της, να εξελιχθεί ως 

άτομο και επαγγελματίας, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα αισθανθεί καλύτερα ψυχολογικά 

ώστε να είναι έτοιμη να εισέλθει στη διαδικασία της μάθησης. Και πάλι, θεωρεί ότι η 
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εκπαίδευση των παιδιών της είναι σημαντικότερη από τη δική της και δηλώνει έτοιμη να 

εργαστεί σε οποιαδήποτε εργασιακή θέση, αρκεί να μπορεί να προσφέρει στα παιδιά της τα 

απαραίτητα. Στην αξιολόγηση που κάνει η Maja για τον βίο της, εντοπίζει τις δραματικές 

αλλαγές που επέφερε στην καθημερινότητα της η αναγκαστική μετακίνηση από τη Συρία. 

Φαίνεται να προσπαθεί να πείσει τον εαυτό της ότι δεν έχει αλλάξει ως άτομο, αλλά οι 

τραγικές συνθήκες που βίωσε επηρέασαν μόνο τον εξωτερικό της κόσμο. Η Maja ερμηνεύει 

τις εμπειρίες της ζωής της διακρίνοντας ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ του πρότερου βίου της 

και αυτού που ζει στο παρόν. Δεν μπορεί να δεχτεί ότι τα πολλά από τα συστατικά της 

προηγούμενης κατάστασης της ζωής της έχουν χαθεί και ίσως δεν επιστρέψουν ποτέ. Η οργή 

και ο θυμός φαίνεται να την έχουν κατακλύσει και ίσως για το λόγο αυτό δεν μπορεί να 

σκεφτεί καθαρά για το μέλλον, παρά επιμένει να φύγει από τη χώρα μας με τη δικαιολογία 

ότι κανείς δεν της φέρθηκε όπως της αξίζει εδώ. 

 Η Aishah θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το πιο ευάλωτο άτομο που συμμετείχε στην 

ερευνητική διαδικασία. Δεν ήταν μόνο οι συνθήκες που έζησε οι οποίες της απέδωσαν το 

συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, αλλά κυρίως ο τρόπος που βλέπει πλέον τον εαυτό της. Στην 

καθημερινή ζωή της Aishah δεν υπάρχει κανένα μέλος της οικογένειας της και αυτό της 

κοστίζει πολύ καθώς θεωρεί τους οικογενειακούς δεσμούς πολύ σημαντικούς. Για να 

καταπολεμήσει τη μοναξιά της έχει φροντίσει να δημιουργήσει ένα κοινωνικό κύκλο, ώστε 

να μοιράζεται σκέψεις, προβληματισμούς και να περνάει πιο ευχάριστα την καθημερινότητα 

της. Στην πραγματικότητα, η Aishah φρόντισε να δημιουργήσει τις συγκεκριμένες κοινωνικές 

σχέσεις προκειμένου να βρεθεί σε ένα προστατευτικό περιβάλλον, το οποίο θα την έκανε να 

νοιώθει ασφάλεια. Εξαιτίας του νεαρού της ηλικίας της και της έλλειψης εμπειριών τείνει να 

μεγαλοποιεί τις καταστάσεις που βιώνει, γεγονός που της προκαλεί δυσάρεστες και 

απαισιόδοξες σκέψεις για τη μετέπειτα ζωή της.   

 Το επίπεδο της επιστημονικής ζωής της φαίνεται να είναι φτωχό καθώς αυτό θα 

διαμορφωθεί στο μέλλον, όταν μπορέσει να σπουδάσει στο αντικείμενο που επιθυμεί και να 

εργαστεί ώστε να αποκτήσει επαγγελματικές εμπειρίες. Η μικρή της εκπαιδευτική πορεία της 

έχει δημιουργήσει θετική εικόνα γι αυτό και προτεραιότητα της είναι η άμεση εισαγωγή της 

στον χώρο του πανεπιστημίου. Το λυπηρό στην περίπτωση της Aishah είναι ότι η εικόνα που 

έχει για τον εαυτό της, της προκαλεί αισθήματα λύπησης. Δίνει την εντύπωση ότι έχει χάσει 

κάθε κίνητρο για ζωή, δεν έχει ανθρώπους να της δίνουν δύναμη και καμία κατάσταση από 

αυτές που βιώνει δεν την κάνουν να νοιώθει ευτυχισμένη. Θεωρεί ότι η εικόνα που 

παρουσιάζει το άτομο της είναι κάτι που η ίδια δεν μπορεί να αναγνωρίσει και της προκαλεί 

ψυχολογικές εκρήξεις. Με μία δόση υπερβολής θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι η 
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Aishah νοιώθει απέχθεια για την ίδια και ταυτόχρονα έχει παραδοθεί σε ό,τι επιφυλάσσει το 

μέλλον. Εάν με κάποιο τρόπο μπορούσε να απενεχοποιήσει τα δυσάρεστα συναισθήματα που 

της έχουν προκληθεί εξαιτίας των όσων βίωσε και έβρισκε μία κινητήριο δύναμη στην 

καθημερινότητα της, θα μπορούσε σταδιακά να αξιολογήσει με τρόπο πιο αισιόδοξο το 

μέλλον και να δημιουργήσει μία στρατηγική δράσης για τη ζωή της.  

 Στο επίπεδο της καθημερινής ζωής του τελευταίου συμμετέχοντα, του Jaser, δεν 

περιλαμβάνεται κανένα απολύτως άτομο τόσο από το οικογενειακό του περιβάλλον, όσο και 

από το ευρύτερα κοινωνικό. Έχει επιλέξει μία μοναχικότητα, η οποία όμως δεν τον κάνει 

ευτυχισμένο ούτε του δίνει κάποιο νόημα στη ζωή του. Οι ώρες της καθημερινότητας είναι 

εχθρός του και νοιώθει πια εγκλωβισμένος στη μοναξιά. Από τη στιγμή που πέρασαν τόσοι 

μήνες χωρίς να πλησιάσει ή να τον προσεγγίσει κάποιο άτομο θεωρεί ότι ακόμη και να το 

προσπαθήσει τώρα είναι μάταιο. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι μετά την 

αποχώρηση της γυναίκας με την οποία σύναψαν σχέση έμεινε μετέωρος να παρακολουθεί την 

απομάκρυνση της και δεν κινητοποιήθηκε ώστε να την ακολουθήσει το συντομότερο δυνατό. 

Για τον Jaser ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται τις εμπειρίες της καθημερινής του ζωής 

βασίζεται αποκλειστικά στις δικές του σκέψεις, τη δική του οπτική χωρίς παρεμβολές η 

συμβουλές από εξωτερικούς παράγοντες. 

 Η προηγούμενη επαγγελματική του πορεία είναι αυτή που παίζει τον πιο καθοριστικό 

ρόλο στο επίπεδο της επιστημονικής ζωής του. Η όποια επιθυμία του για εκπαίδευση στο 

μέλλον συνδέεται με την ανάγκη του να γίνει καλύτερος στη δουλειά του και να επιστρέψει 

στον εργασιακό χώρο. Δε φαίνεται να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για τα πλεονεκτήματα της 

εκπαίδευσης στη ζωή του σε αντίθεση με αυτά της εργασίας, καθώς θεωρεί ότι όταν 

εργάζεται νοιώθει ζωντανός. Ο Jaser, παρά τις αμέτρητες ώρες που του εξασφαλίζει η 

μοναχικότητα της καθημερινότητας του, δε δείχνει να έχει βάλει τον εαυτό του στη 

διαδικασία αποτίμησης του βίου του ή αναστοχασμού πάνω σε αυτόν. Από το στιγμή που 

έχασε τους γονείς του, μεταφορικά και κυριολεκτικά, έχει αναγκαστεί να είναι σε μία διαρκή 

κατάσταση αγωνίας για τα προς το ζην, να παλεύει για να ανταπεξέρχεται στις υποχρεώσεις 

της ζωής και δεν αφήνει χρόνο για να ψάξει ενδότερα και να γνωρίσει τον εαυτό του και τα 

θέλω του. Λειτουργεί κάπως μηχανιστικά, θα μπορούσαμε να πούμε, στη ζωή του και έχει 

μάθει να τιθασεύει το συναισθηματικό κόσμο του με αυτόν της λογικής. Θα ήταν δύσκολη η 

οποιαδήποτε προσπάθεια για περαιτέρω ερμηνεία των εμπειριών του Jaser από τη στιγμή που 

ούτε ο ίδιος δεν έχει συνειδητοποιήσει την ανάγκη να μπει σε αυτήν τη διαδικασία.     
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6.3. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης ερευνητικής μελέτης επιλέχθηκε να 

παρουσιαστεί με βάση τα αναδυόμενα θέματα που προέκυψαν στην πορεία της έρευνας. Για 

τη διευκόλυνση του αναγνώστη, παρατίθενται με την ίδια σειρά όπως και στην ανάλυση του 

λόγου των συμμετεχόντων στο πέμπτο Κεφάλαιο, ώστε να υπάρχει μία λογική συνέχεια στην 

ανάλυση και την ερμηνεία των δεδομένων. 

 

6.3.1. Η έννοια του χρόνου 

Ο χρόνος αποτελεί μία έννοια η οποία «παρόλο που είναι δύσκολο να οριστεί επακριβώς, 

συνοδεύει όλες τις δραστηριότητες των ανθρώπων από τη στιγμή που το σύνολο των 

αντικειμένων του εμπειρικού κόσμου προσδιορίζεται κατά κάποιο τρόπο από τον χρόνο, 

συμπεριλαμβανομένων και των ίδιων των ατόμων ως αισθητών αντικειμένων» (Boeri, 2011: 

22). Ο χρόνος, με άλλα λόγια, είναι παρών σε κάθε διάσταση της καθημερινής ζωής ενός 

ατόμου και δρα ως στοιχείο επιτάχυνσης ή καθυστέρησης, ανάλογα με την αλληλεπίδραση 

των υποκειμένων μεταξύ τους ή με τη σχέση που ένα υποκείμενο δημιουργεί με τις 

καταστάσεις που βιώνει (Bourdieu, 2006). Στην περίπτωση των υποκειμένων της παρούσας 

ερευνητικής μελέτης ο χρόνος αντιμετωπίζεται ως μία έννοια η οποία έχει χάσει την 

υπόσταση της, δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή και λειτουργεί μόνο κατασταλτικά στην 

καθημερινή ζωή των ατόμων. 

 Για να αποδοθεί νόημα στον ορισμό του καθημερινού χρόνου, θα πρέπει αυτός να 

συνοδεύεται από ορισμένες πράξεις· δραστηριότητες που ενεργοποιούν τη σκέψη και το 

σώμα των ατόμων και οριοθετούνται από συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια. Σύμφωνα με τον 

Bourdieu (2006: 161), «η δράση συγκροτείται στον χρόνο, λαμβάνει τη μορφή της από τον 

χρόνο ως τάξη μίας διαδοχής και ως εκ τούτου τη σημασία και την κατεύθυνση της». Η 

απουσία της προαναφερθείσης δράσης οδηγεί τα άτομα στην υιοθέτηση μίας άποψης 

ματαιότητας απέναντι στον χρόνο και στην ανάληψη μίας παθητικής στάσης στο πέρασμα 

του. Ο χρόνος εμφανίζεται ως εχθρός ή εμπόδιο τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και τη 

ψυχολογική υγεία των υποκειμένων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα για την υποστήριξη της 

συγκεκριμένης θέσης παρατίθενται από το λόγο των ιδίων: «< Τον χρόνο δεν μπορώ να τον 

νοιώσω >», αναφέρει ο Nassir ενώ η Aishah τοποθετείται σχετικά με αυτό: «ºº Εάν με 

ρωτήσεις τι μέρα είναι, (.) δεν ξέρω. Δεν τον καταλαβαίνω τον χρόνο. Ψυχολογικά έχω ↓ 

καταστραφεί». 

 Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι στις δυσκολίες που εκ των 

πραγμάτων έχουν να αντιμετωπίσουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, εξαιτίας των συνθηκών 
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που βίωσαν και βιώνουν, έχει προστεθεί ο άπλετος και άσκοπος χρόνος της καθημερινότητας 

τους. Ο καθένας τους, ανάλογα με την προσωπικότητα του και τις προτεραιότητες του, έχει 

βρει τρόπους να βοηθά το πέρασμα του χρόνου άλλα φαίνεται να μην είναι επαρκείς. 

Νοιώθουν περισσότερο ότι αναλώνονται σε καθημερινές δραστηριότητες που δεν έχουν 

νόημα ούτε το επιθυμητό αποτέλεσμα της ψυχολογικής ανάκαμψης. Η παρακολούθηση, 

επομένως, εκπαιδευτικών προγραμμάτων πέρα από όλα τα άλλα θετικά αποτελέσματα της θα 

προσέφερε λύση στο πρόβλημα της καθημερινής τους πραγματικότητας: την αδράνεια και 

την έλλειψη κινήτρων.  

 

6.3.2. Η αξία της εκπαίδευσης 

Κάθε υποκείμενο που συμμετείχε στην παρούσα έρευνα είχε διαφορετική εκπαιδευτική 

πορεία στον βίο του και διαφορετικές εκπαιδευτικές φιλοδοξίες για το μέλλον. Αυτός, 

άλλωστε, ήταν και ο στόχος από την αρχή της ερευνητικής διαδικασίας ώστε να υπάρχει μία 

σχετική55 αξιοπιστία στην εξαγωγή των συμπερασμάτων της. Κοινός τόπος για όλα τα άτομα, 

όμως, ήταν η επιθυμία τους για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα ή προγράμματα 

επιμόρφωσης, με τη Maja να εκδηλώνει λιγότερο σθεναρά αυτήν την επιθυμία εξαιτίας της 

εσωτερικής ψυχολογικής κόπωσης που νοιώθει. Οι αιτίες που οδήγησαν κάθε άτομο να 

επιθυμεί τη συνέχεια του εκπαιδευτικού του βίου ποικίλλουν και εξαρτώνται από τους 

στόχους που έχει θέσει το κάθε ένα από αυτά για το μέλλον. 

 Συγκεκριμένα, για την Aishah και τον Nasir η παρακολούθηση κάποιου 

προγράμματος θα συμβάλλει στην αλλαγή της ψυχολογικής τους κατάστασης και θα του 

δώσει δύναμη: «↑ Μα, ναι! Πιστεύω πως θα ήμουν ↑ πολύ: καλύτερα (εάν συμμετείχα σε 

κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα)»56, «< Θα ένοιωθα πά:ρα πολύ καλά (εάν συμμετείχα σε 

κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα). Είναι πά:ρα πολύ καλό να γυρίσεις σε αυτήν τη 

(μαθησιακή) διαδικασία (.) και να μαθαίνεις ↑ καινούρια πράγματα»57. Για τον Jaser, η 

επιθυμία για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης πηγάζει από την ανάγκη του να 

εμπλουτίσει τις γνώσεις του στο επάγγελμα του, ώστε να καταφέρει να γίνει ένας αξιόλογος 

επαγγελματίας: «↑ Εννοείται58. (.) Αφού θέλω να γίνω καλύτερος σε αυτό». Στην περίπτωση 

της Maja, προτεραιότητα για εισαγωγή στην εκπαιδευτική διαδικασία έχουν τα παιδιά της. 

Όσον αφορά την ίδια, οι λόγοι που θα ήθελε να επιμορφωθεί σε κάτι είναι καθαρά πρακτικοί. 

                                                           
55 Ο όρος «σχετική» έγκειται στο γεγονός ότι η ποιοτική φύση της έρευνας δεν οδηγεί στη γενίκευση των 

αποτελεσμάτων για μεγάλες ομάδες πληθυσμού και, επομένως, δεν τίθενται ζητήματα αξιοπιστίας του 

δείγματος. 
56 Απόσπασμα από τη συνέντευξη της Aishah.  
57 Απόσπασμα από τη συνέντευξη του Nasir. 
58 Αναφέρεται στην επιθυμία του να συμμετέχει σε προγράμματα επιμόρφωσης που αφορούν την εργασία του. 
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Να ανταπεξέλθει, δηλαδή, στις συνθήκες επικοινωνίας και εργασίας της χώρας που πρόκειται 

να μετακινηθεί.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν, επιπλέον, ότι σημαντικός παράγοντας στην 

επιθυμία των υποκειμένων να εισέλθουν στη μαθησιακή διαδικασία είναι η αξία της ίδιας της 

εκπαίδευσης για τη ζωή τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με τον όρο «εκπαίδευση» δεν 

εννοείται η θεσμοθετημένη από το κράτη λειτουργία που έχει ως στόχο την παροχή 

συγκεκριμένων γνώσεων και δεξιοτήτων σε μία ομάδα ατόμων, αλλά η παιδεία, «το 

κληροδοτούμενο, δηλαδή, κεφάλαιο των πνευματικών αγαθών που σχηματίζεται μέσα στην 

ιστορία με τον ατομικό και συλλογικό μόχθο του ανθρώπου» (Παπανούτσος, 1977: 186). Με 

άλλα λόγια, η έννοια της «παιδείας» συμπεριλαμβάνει τη μόρφωση, την ευρύτερη 

καλλιέργεια του ανθρώπου και το σύνολο των διαδικασιών με τις οποίες επιτυγχάνεται η 

πνευματική, κοινωνική και ηθική ολοκλήρωση του ατόμου (Ασημακοπούλου, 2013). Η αξία 

της παιδείας, λοιπόν, διαφαίνεται στα λόγια του Nasir: «(0.2) Πιστεύω ότι στις αξίες της ζωής 

μου είναι (.) πρώτα η ζωή, η υγεία (0.2) και μετά η εκπαίδευση. - Έτσι πρέπει να είναι για 

όλους τους ανθρώπους. Για εμένα, (.) τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου είναι πά:ρα πολύ 

σημαντική η εκπαίδευση. ↑ Να μαθαίνουμε πράγματα» που συμπεριλαμβάνει στις 

υψηλότερες αξίες της ζωής του την εκπαίδευση. Η Maja, από τη δική της σκοπιά, θέτει ως 

απόλυτη προτεραιότητα την εκπαίδευση των παιδιών της καθώς από τη στιγμή που έφτασαν 

στην Ελλάδα δραστηριοποιήθηκε ώστε τα παιδιά της να πάνε στο σχολείο: «(0.3) Εμείς 

ρωτήσαμε από την πρώτη στιγμή που φτάσαμε στην Ελλάδα, εάν και πότε μπορούμε να 

στείλουμε τα παιδιά μας σε σχολεία για να μάθουν ελληνικά και ό,τι άλλο έπρεπε».  

Για την περίπτωση των προσφύγων η σύσταση εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα 

λειτουργούσε καταλυτικά στην εύρεση δημιουργικών στόχων στην καθημερινότητα τους και 

στην κάλυψη των κενών ωρών της ημέρας, όπως διαπιστώθηκε στο Υποκεφάλαιο 6.3.1. 

Σύμφωνα με την Ασημακοπούλου (2013), η διαδικασία της εκπαίδευσης από μόνη της 

καθιστά το άτομο ικανό να διακρίνει την ομορφιά στην καθημερινή ζωή, να αποφεύγει τον 

ψυχρό ορθολογισμό και να βιώνει το «ωραίο». Η απάντηση, λοιπόν, στην απεγνωσμένη 

έκκληση των προσφύγων για συμφιλίωση με τον «χρόνο» έρχεται μέσα από την εκπαίδευση. 

Αυτό, άλλωστε, επιχειρούν να κάνουν ήδη από μόνοι τους: «ºº Δεν κάνω τίποτα, μόνο 

σπουδάζω Αγγλικά. ↑ Μέσα από το Internet μαθαίνω Αγγλικά. < Όλη μέρα είμαι στο Internet 

και σπουδάζω Αγγλικά >», αναφέρει η Aishah. Από τη στιγμή που δεν παρέχεται κανένα 

πρόγραμμα εκπαίδευσης, έχει βρει ως υποκατάστατο την εκμάθηση αγγλικών μέσω του 

κινητού της. 
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 Πέρα, όμως, από την πνευματική και ηθική προσφορά, η μόρφωση βοηθάει το άτομο 

στον επαγγελματικό τομέα, είτε βρίσκεται στην αρχή του είτε πρόκειται για την εξέλιξη του. 

Ο καλλιεργημένος εργαζόμενος έχει συναίσθηση αυτού που προσφέρει στο άτομο του και 

την κοινωνία, εργάζεται πιο υπεύθυνα και αποδίδει περισσότερο για το σπουδαιότερο 

(Παπανικολάου, 2015). Η παραπάνω έκφραση έρχεται σε απόλυτη ταύτιση με την πεποίθηση 

του Jaser σχετικά με την ανάγκη του να είναι αποτελεσματικός και ηθικός επαγγελματίας. Ο 

ίδιος, μάλιστα, τονίζει ότι μέσω των επιμορφωτικών προγραμμάτων που παρακολούθησε στο 

παρελθόν αγάπησε περισσότερο τη δουλειά του, καθώς δεν ήταν κάτι που είχε επιλέξει 

εξαρχής μόνος: «[…] έγινα επαγγελματίας σε αυτό και αυτό ξέρω να κάνω. ↑ Αυτό μου 

αρέσει να κάνω». Είναι άξιο λόγου το γεγονός ότι παρά τις κακουχίες και τις αλλαγές 

προτεραιοτήτων που συμβαίνουν στις ζωές των ανθρώπων, η εκπαίδευση δε χάνει το κύρος 

και την αξία της. Παραμένει εσωτερική αναγκαιότητα στα υποκείμενα και λειτουργεί ως 

κινητήριος δύναμη για τον βίο τους. 

6.3.3. Η αξία της εργασίας 

Η εργασία αποτελεί κυρίαρχο κομμάτι στη ζωή του ανθρώπου, καθώς πέραν της 

βιοποριστικής σημασίας που έχει, αποτελεί αναγκαία δραστηριότητα για κοινωνικοποίηση 

και ενίσχυση της ψυχικής υγείας του ατόμου (Ιερείδης, 2016). Από τα τέσσερα άτομα που 

αποτέλεσαν το δείγμα της παρούσας ερευνητικής μελέτης, μόνο τα δύο έχουν επαγγελματικές 

εμπειρίες στον πρότερο βίο τους: ο Nasir και ο Jaser. Δεν είναι το φύλο, στην περίπτωση των 

συγκεκριμένων τεσσάρων υποκειμένων, που καθόρισε τις ευκαιρίες απασχόλησης τους, αλλά 

ορισμένες αντικειμενικές συνθήκες στο βίο τους. Στην περίπτωση της Maja, η ανατροφή των 

παιδιών της την κράτησε μακριά από τον επαγγελματικό στίβο, ενώ η Aishah ήταν σε πολύ 

μικρή ηλικία για να εργαστεί. Να διευκρινιστεί ότι για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

επιλέγεται σκόπιμα η «εργασία» αντί του «επαγγέλματος», καθώς η έννοια της περιλαμβάνει 

το επάγγελμα αλλά και τη γενικότερη καταβολή σωματικών και πνευματικών δυνάμεων για 

την παραγωγή επιθυμητού η επιβεβλημένου έργου, το οποίο δε σχετίζεται απαραίτητα με την 

επίτευξη οικονομικού κέρδους (Μαντής, 2015).    

 Ο Nasir και ο Jaser τονίζουν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων ότι η εργασία 

αποτελούσε γι αυτούς ένα από τα σημαντικότερα συστατικά της ζωής τους. Ο Nasir αναφέρει 

χαρακτηριστικά: «↑ Ήταν όλη μου η ζωή η εργασία μου. > Για να βρω τον ↑ εαυτό μου 

πρέπει να ξαναδουλέψω. < Και για να δουλέψω (.) πρέπει πρώτα να μάθω κάποια καινούρια 

πράγματα. ↑ Χωρίς τη δουλειά του ένας άνθρωπος είναι ένας «πεθαμένος» άνθρωπος. Είναι 

σα να με σκοτώνεις τώρα που δεν μπορώ να δουλέψω. º Έχω βαρεθεί να κάθομαι πια. 
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Νοιώθω ότι εγώ γεννήθηκα ως άνθρωπος ↑ με σκοπό να δουλεύω και έτσι να κάνω τη ζωή 

μου καλύτερη. > Γι αυτό άλλωστε δεν υπάρχει και η δουλειά; <». Ο Nasir φαίνεται να είχε 

βρει το νόημα της ζωής του στην εργασία του και ένα εξαιρετικά δυνατό κίνητρο για να 

συνεχίζει το βίο του, εφόσον έκανε αυτό που επιθυμούσε. Σύμφωνα με τον Ιερείδη (2016), 

όταν το άτομο διαβλέπει στην εργασία του ένα «σκοπό» ζωής, όταν καθοδηγείται από ένα 

δυνατό αίσθημα εσωτερικού προσανατολισμού σύμφωνα με το οποίο αντιλαμβάνεται τη 

δουλειά του ως μέσο για να συμβάλλει σε κάτι καλύτερο ή να προσφέρει, τότε η εργασία 

αποκτά ένα προσωπικό νόημα και επενεργεί ως εσωτερικό κίνητρο για επιτυχία. Η παραπάνω 

έκφραση, προφανώς, εκφράζει απόλυτα την αντίληψη του Nasir για την εργασία του. 

 Εξίσου σημαντική είναι η αναφορά του στους συναδέρφους και τους εργοδότες του, 

με τους οποίους είχαν αναπτύξει πολύ καλές σχέσεις και εξαιτίας των οποίων η δουλειά του 

γινόταν ακόμη πιο ευχάριστη: «[…] Ήταν πά:ρα πολύ καλές οι σχέσεις μας. (.) Ήμασταν κάτι 

↑ σα φίλοι μεταξύ μας. Τους είχα σα: φίλους μου τους συναδέρφους. (.) Και στο διάλλειμα 

που κάναμε < για να πιούμε το τσάι μας, συζητούσαμε μεταξύ μας τα προβλήματα μας, πώ:ς 

περνούσαμε στη ζωή μας. Γελού:σαμε, κά:ναμε πλάκες, λέγαμε αστεία». Η εργασία, 

άλλωστε, πέραν του ότι διασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση και καλλιεργεί τις δεξιότητες του 

ατόμου, λειτουργεί ως παράγοντας κοινωνικοποίησης και επιφέρει συναισθηματική 

ικανοποίηση (Μαντής, 2015). Δεν έχει, λοιπόν, να κάνει αποκλειστικά με την επίτευξη 

προσωπικών στόχων και την επαγγελματική εξέλιξη ενός ατόμου, αλλά με την αποδοχή του 

από τον εργασιακό κοινωνικό κύκλο και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους 

ανθρώπους που συμβιώνει και συνεργάζεται πολλές ώρες καθημερινά.  

 Για τον Jaser, η εργασία του αποτέλεσε αρχικά μέσο επιβίωσης, καθώς αναγκάστηκε 

να εργαστεί για βιοποριστικούς λόγους από τη στιγμή που δεν υπήρχε κάποιο μέλος της 

οικογένειας του να τον στηρίξει οικονομικά. Με τον καιρό, εξελίχθηκε στην τέχνη που 

διδάχθηκε από τον θείο του και την αγάπησε. Στις άμεσες προτεραιότητες του είναι να 

επιστρέψει στον εργασιακό χώρο, για να βοηθήσει το άτομο του όχι μόνο οικονομικά αλλά 

και ψυχολογικά: «Αυτό που θα ήθελα περισσότερο είναι να ξέρω σε ποια χώρα θα πάω, < να 

μάθω τη γλώσσα και να αρχίζω να δουλεύω. > Να αρχίσω ↑ να ξαναζώ κανονικά δηλαδή». 

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι ακόμη και οι δύο γυναίκες του δείγματος που δεν έχουν κάποια 

επίσημη επαγγελματική προϋπηρεσία, δήλωσαν ότι όταν καταλήξουν στη χώρα που 

πρόκειται να μετακινηθούν επιθυμούν να εργαστούν, όχι μόνο για να συνεισφέρουν στις 

οικογένειες τους αλλά για να νοιώσουν οι ίδιες καλύτερα. Όταν, μάλιστα, ένα άτομο έχει 

εντοπίσει τον λόγο για τον οποίο έχει επιλέξει να εργαστεί, τότε η εργασία αποκτά νόημα για 
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την ίδια τη ζωή του με αποτέλεσμα να τον κινητοποιεί, να τον εμπνέει και να τον βοηθά να 

βιώνει θετικά την καθημερινότητα του (Ιερείδης, 2016). 

 Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι είναι χρέος των 

πολιτειών να προνοήσουν για την άμεση είσοδο των προσφύγων στην αγορά εργασίας. Το 

δικαίωμα, άλλωστε, σε αυτή θεωρείται θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα γι αυτό και υπάρχει 

ειδική διάταξη στο Σύνταγμα. Συγκεκριμένα, το άρθρο 22 του Συντάγματος αναφέρει: «Η 

εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη 

δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και την ηθική και υλική εξύψωση του 

εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού». Σαφώς, η ανάγκη για την απορρόφηση των 

συγκεκριμένων ανθρώπων σε επαγγελματικές δομές επεκτείνεται σε όλα τα κράτη που έχουν 

δεχθεί πρόσφυγες, τα περισσότερα εκ των οποίων διαθέτουν πιο υγιείς οικονομίες από την 

ελληνική και κατ΄ επέκταση περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης. Για την υλοποίηση αυτού, 

οι Σύριοι πρόσφυγες πρέπει να παρακολουθήσουν ορισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα στα 

γνωστικά αντικείμενα που προκύπτουν από τις νέες εκπαιδευτικές τους ανάγκες.  

 

6.3.4. Αποτύπωση εκπαιδευτικών αναγκών 

Η δημιουργία νέων αναγκών στη ζωή ενός ατόμου είναι επακόλουθο ενδοψυχικών ή 

διαπροσωπικών αλλαγών που συμβαίνουν στην πορεία του βίου του, στους ρόλους που 

αναλαμβάνει, στις βιοποριστικές ή επαγγελματικές του δραστηριότητες και στην ανάγκη του 

για αυτοεκπλήρωση (Rogers, 1999). Από τις διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις που 

αναπτύχθηκαν σχετικά με την έννοια της «ανάγκης» και παρουσιάστηκαν στο δεύτερο 

Κεφάλαιο της παρούσας εργασίας και συγκεκριμένα στο Υποκεφάλαιο 2.3., επιλέγεται ως η 

πιο κατάλληλη για την κατανόηση των αναγκών των προσφύγων αυτή της δομολειτουργικής 

προσέγγισης. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη προσέγγιση, κάθε ανάγκη είναι μία έκφραση 

ανισορροπίας και εμφανίζεται όταν κάποιο στοιχείο του εσωτερικού ή εξωτερικού 

περιβάλλοντος του ατόμου μεταβάλλεται και ως αποτέλεσμα η συμπεριφορά του αλλάζει για 

να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα (Βεργίδης, 2003). Στην περίπτωση που η εκπαίδευση 

μπορεί να συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση του ατόμου από τη μία κατάσταση στην άλλη, 

τότε προκύπτουν οι εκπαιδευτικές ανάγκες σε δομολειτουργικό πλαίσιο. 

 Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κυρίαρχο ρόλο στη δομολειτουργική προσέγγιση 

διαδραματίζουν τόσο το στοιχείο της μεταβολής, όσο και η διαδικασία της προσαρμογής του 

ατόμου σε νέες συνθήκες. Σύμφωνα με τον Καραλή (2003: 49), σκοπός της εκπαίδευσης είναι 

«να βοηθάει τα άτομα να προσαρμόζονται στις εκάστοτε κοινωνικές, οικονομικές και 

επαγγελματικές συνθήκες», κυρίως όταν έχουν βιώσει σημαντικές καταστάσεις 
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ανισορροπίας. Στην περίπτωση των προσφύγων, λοιπόν, οι ανάγκες που δημιουργήθηκαν στη 

ζωή τους, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών αναγκών, προέκυψαν εξαιτίας των 

δραματικών αλλαγών που χρειάστηκε να βιώσουν. Το πιθανότερο είναι ότι εάν δεν είχαν 

αναγκαστεί να διακόψουν απότομα το βίο τους και να εγκαταλείψουν τη χώρα τους, η 

διαμόρφωση των εκπαιδευτικών τους αναγκών θα ήταν διαφορετική. Ίσως δε θα είχε τον 

πρακτικό χαρακτήρα που φαίνεται να έχει τώρα, καθώς δηλώνουν την ανάγκη να διδαχθούν 

γνωστικά αντικείμενα τα οποία θα τους βοηθήσουν στην επιβίωση τους και τη συνέχεια του 

βίου τους σε νέες χώρες. Για να το θέσουμε απλουστευμένα, η ανάγκη για μάθηση θα 

εξακολουθούσε να υπάρχει ακόμη και εάν τίποτα από όλα αυτά δε συνέβαιναν στη ζωή τους, 

μόνο που η επιλογή εκπαιδευτικού προγράμματος θα στηριζόταν στις ανάγκες που 

διαμόρφωναν οι συνθήκες του βίου τους στη Συρία.    

 Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των προσφύγων, όπως έχουν πλέον διαμορφωθεί, 

χαρακτηρίζονται αντικειμενικές. Και αυτό γιατί προέκυψαν στη συγκεκριμένη ομάδα ατόμων 

εξαιτίας του ότι πρέπει να ανταπεξέλθουν σε νέες εργασιακές, κοινωνικές και τεχνολογικές 

συνθήκες (Βεργίδης & Καραλής, 1999) και όχι επειδή συνετέλεσαν υποκειμενικοί 

παράγοντες. Είναι λογικό κάθε άτομο ανάλογα με τις εμπειρίες που είχε στο παρελθόν και 

τους στόχους που έχει θέσει για το μέλλον να παρουσιάζει διαφορετική σειρά προτίμησης 

στα γνωστικά αντικείμενα που θέλει να επιμορφωθεί, αλλά οι γενικότερες συνθήκες που 

δημιούργησαν τις συγκεκριμένες ανάγκες παραμένουν αντικειμενικές. Σχετικά, τώρα, με το 

δεύτερο διαχωρισμό των αναγκών σε συνειδητές και ρητές, συνειδητές και μη ρητές και 

λανθάνουσες και μη ρητές, οι ανάγκες της ομάδας των προσφύγων ανήκουν στην πρώτη 

κατηγορία. Είναι συνειδητές γιατί από ότι δείχνουν τα αποτελέσματα της έρευνας όχι απλώς 

έχουν εντοπίσει τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, αλλά είναι σε θέση να διακρίνουν και τον 

λόγο που θέλουν να διδαχθούν τα συγκεκριμένα αντικείμενα. Είναι, επιπλέον, ρητές γιατί δε 

νοιώθουν καμία ένδεια να τις εκφράσουν, να τις εξωτερικεύσουν και να απαιτήσουν, θα 

τολμούσαμε να πούμε, την άμεση σύσταση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  

 Περνώντας στην καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών, όπως αυτές 

διαμορφώθηκαν μετά το πέρας της ερευνητικής διαδικασίας, το γνωστικό αντικείμενο που 

κυριαρχεί στις ανάγκες και των τεσσάρων υποκειμένων είναι αυτό της εκμάθησης της 

ομιλούμενης γλώσσας της χώρας που πρόκειται να μετακινηθούν. Συγκεκριμένα, ο Nasir 

αναφέρει: «> Θα σας πω. Εάν γνώριζα ↑ ακριβώς σε ποια χώρα πρόκειται να πάω, (.) θα 

προτιμούσα να μάθω τη γλώσσα εκείνης της χώρας», ενώ η Aishah σχολιάζει για το 

συγκεκριμένο θέμα: «[…] με ενδιαφέρει να μάθω γλώσσες». Ο Jaser από τη δική του πλευρά 

λέει: «Θα ήθελα, - οπωσδήποτε - , να μάθω τη γλώσσα της χώρας που θα πάω» και η Maja 
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τοποθετείται ως εξής: «[Το πρώτο και το πιο σημαντικό, αφού τώρα είμαστε στην Ελλάδα, 

είναι η  h γλώσσα.] >». Παίρνοντας αφορμή από τα λεγόμενα της Maja, αξίζει να αναφερθεί 

ότι και τα τέσσερα άτομα συμφώνησαν ότι εφόσον προς το παρόν διαμένουν στην Ελλάδα θα 

επιθυμούσαν να διδαχθούν την ελληνική και κυρίως την αγγλική γλώσσα. Κάτι τέτοιο, 

βέβαια, είναι απολύτως λογικό εφόσον η εκμάθηση της ελληνικής θα βοηθούσε κάθε 

συνθήκη επικοινωνίας στο ελληνικό έδαφος, ενώ η αγγλική θα τους εξασφάλιζε καλύτερες 

ευκαιρίες εκπαίδευσης και εργασίας στο εξωτερικό. Από τη στιγμή που η έκφραση στην 

γλώσσα που επικοινωνεί ή κατανοεί ο περίγυρος ενός ατόμου είναι η βάση για τη σταδιακή 

ένταξη του, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε την επιλογή αυτού του γνωστικού αντικειμένου 

ως απολύτως αναμενόμενη. 

 Μία ακόμη ενδιαφέρουσα πρόταση προκύπτει από το λόγο της Aishah, η οποία 

προτείνει τη διδασκαλία ευρωπαϊκής λογοτεχνίας και ποίησης. Θεωρεί ότι μέχρι να τους 

δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσουν την Ευρώπη, μέσω των σπουδών τους και της εργασίας τους 

σε αυτή, η εκμάθηση βασικών λογοτεχνικών και ιστορικών κειμένων, ακόμη και ποιημάτων, 

θα τους βοηθούσε να προσεγγίσουν την κουλτούρα των νέων συνανθρώπων τους. Αυτό, 

άλλωστε, πέρα από χρηστικό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον για τους ίδιους: «και μου αρέσει πολύ 

γενικά: «< η ποίηση, τα ποιήματα και η λογοτεχνία. >». Το τελευταίο αντικείμενο που μπορεί 

να καλύψει τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες προέρχεται από τον Jaser και αφορά περισσότερο 

το εργασιακό τους μέλλον. Προτείνει τη σύσταση επιμορφωτικών προγραμμάτων που θα 

σχετίζονται με τους κλάδους εργασίας των προσφύγων και θα τους προετοιμάσουν για την 

είσοδο τους στην αγορά εργασίας. Ακόμη, παρόλο που δεν μπορεί να θεωρηθεί αμιγώς 

εκπαιδευτική ανάγκη των ιδίων, θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις ανάγκες που σχετίζονται με 

την εκπαίδευση το αίτημα της Maja για λειτουργία περισσότερων και καλύτερα 

οργανωμένων δομών για τη φοίτηση των παιδιών τους. Ας μην ξεχνάμε ότι οι περισσότερες 

εκπαιδευτικές δομές συστάθηκαν μέσα στους χώρους φιλοξενίας των προσφύγων χωρίς τα 

απαραίτητα μέσα διδασκαλίας και στελεχώθηκαν από εκπαιδευτικούς που δεν ήταν 

πιστοποιημένα εκπαιδευμένοι στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένη γλώσσα. 

 Η διαδικασία της ποιοτικής διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών των προσφύγων 

επέφερε τρία γνωστικά αντικείμενα, γύρω από τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 

προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης. Όπως έχει αναφερθεί στο δεύτερο Κεφάλαιο 

της εργασίας (Υποκεφάλαιο 2.4), η αποτύπωση των εκπαιδευτικών αναγκών μίας ομάδας -

στόχου αποτελεί στάδιο πρωταρχικό και απαραίτητο για την υλοποίηση αποτελεσματικών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενηλίκων. Εάν θεωρήσουμε ότι με την παρούσα έρευνα αυτό 

επετεύχθη, επόμενο βήμα, σύμφωνα με τους Βεργίδη & Καραλή (1999: 13) είναι «η 
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διερεύνηση των διαθέσιμων υλικών και του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού για την 

επιτυχή διεξαγωγή των συγκεκριμένων προγραμμάτων». Εάν κάτι τέτοιο είναι εφικτό, 

παραμένει ενδεχόμενο που δεν μπορεί να προβλεφθεί. Σε κάθε περίπτωση, ευελπιστούμε ότι 

η διαδικασία της έρευνας βοήθησε τα ίδια τα υποκείμενα να συνειδητοποιήσουν ακόμη 

καλύτερα τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, μέσω της έκφρασης τους και ενίσχυσε τη θέληση 

τους για συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία.    

 

6.3.5. Η έννοια του εαυτού και της ταυτότητας 

Οι έννοιες του «εαυτού» και της «ταυτότητας» αποτέλεσαν σημείο φιλοσοφικών 

αναζητήσεων και ανάπτυξης θεωριών κατά το πέρασμα των αιώνων της ανθρωπότητας. Από 

το αρχαίο «γνώθι σαυτόν59» έως και τη σύγχρονη εποχή, μελετητές επιδιώκουν να 

αποκωδικοποιήσουν τα στοιχεία που συμβάλλουν στη διαμόρφωση του «εαυτού» και της 

«ταυτότητας» ενός ατόμου. Μεταξύ άλλων φιλοσοφικών προσεγγίσεων σχετικά με το 

συγκεκριμένο ζήτημα, η ερμηνευτική φαινομενολογία υποστηρίζει ότι το άτομο δύναται να 

προσεγγίσει τον εαυτό του με έναν τρόπο οπωσδήποτε πλαισιοθετημένο στον χώρο και στον 

χρόνο. Συγκεκριμένα, ο δρόμος που θα ακολουθήσει το άτομο για να γνωρίσει το «εγώ» του 

εξαρτάται πλήρως, αφενός από την αντίληψη του για τον κόσμο και αφετέρου, από τη 

γενικότερη κοσμοθεωρία του, η οποία επηρεάζεται από το περιβάλλον του, το φύλο, τη φυλή 

και την κοινωνική τάξη που ανήκει (Heidegger, 1978). Στην άποψη αυτή του Heidegger, ο 

Ricoeur (1986: 138) συμπληρώνει: « […] μπορούμε να κατανοήσουμε τους εαυτούς μας, που 

είναι η αρχή για να καταλάβουμε τον κόσμο, μέσω των εμπειριών που έγιναν εικόνες στη 

φαντασίας μας κατά τη διάρκεια της ζωής μας, από τα εξωτερικά ερεθίσματα που δεχόμαστε, 

από την παράδοση και την κουλτούρας μας». Για την ερμηνευτική φαινομενολογία, λοιπόν, 

το «γνώθι σαυτόν», η αυτογνωσία επέρχεται μόνο όταν το υποκείμενο κατανοήσει τη σχέση 

του με τον κόσμο, εντός του κόσμου, τη ζωή του μεταξύ άλλων ατόμων και τον εαυτό του 

μέσα στον χρόνο. 

 Η μελέτη της έννοιας του εαυτού έχει περάσει τα τελευταία χρόνια από τον κόσμο της 

φιλοσοφίας σε αυτόν της ψυχολογίας, καθώς οι ανθρωποκεντρικές ιδέες των προγενέστερων 

φιλοσόφων αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία στηρίχτηκαν οι απόψεις των ψυχολόγων 

και επηρέασαν σημαντικά τις θεωρίες του εαυτού (Λεονταρή, 1998). Μεταξύ των θεωριών 

αυτών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσέγγιση του William James, ο οποίος 

επιχείρησε να συνδυάσει τις θέσεις της φιλοσοφίας και της ψυχολογίας περί εαυτού, ώστε να 

                                                           
59 Η φράση αποδίδεται στον Χείλωνα Δαμαγήτου τον Λακεδαιμόνιο, ο οποίος θεωρείται ένας από τους επτά 

σοφούς της αρχαιότητας. Μερικοί ιστορικοί θεωρούν ότι η φράση προέρχεται από τον Πλάτωνα.  
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κατανοήσει τα στοιχεία που τον διαμορφώνουν. O James (1980: 945) αντιλαμβάνεται τον 

εαυτό «ως μία πολυδιάστατη και δυναμική μορφή, η οποία διακρίνεται σε δύο όψεις: α. την 

όψη του εαυτού ως υποκείμενο που αισθάνεται, παρατηρεί, δρα και ανάγεται από άποψη 

μελέτης στον χώρο της φιλοσοφίας και β. την όψη του εαυτού ως αντικείμενο της εμπειρίας 

που συμβάλλει στη γνώση της συμπεριφοράς και αποτελεί καθαρά αντικείμενο μελέτης της 

ψυχολογίας». Η διττή αυτή υπόσταση του εαυτού είναι που συγκροτεί την ολότητα του 

ατόμου και επηρεάζει τη στάση που θα ακολουθήσει στις μεταβαλλόμενες χωροχρονικές 

συνθήκες της ζωή του. 

 Τα λεγόμενα των υποκειμένων της έρευνας φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις 

φιλοσοφικές και ψυχολογικές απόψεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω σχετικά με την 

δυνατότητα του υποκειμένου να προσεγγίσει τον εαυτό του και να τον κατανοήσει μέσα σε 

συγκεκριμένα χρονικά και χωρικά πλαίσια. Αναφέρουν, για την ακρίβεια, ότι είναι σε θέση 

να πλησιάσουν τον εαυτό του και το έχουν πράξει κατά τις ώρες περισυλλογής που τους 

επιτρέπει η καθημερινότητα τους, μόνο που η εικόνα που αντικρίζουν δεν τους ευχαριστεί 

καθόλου. Η Aishah νοιώθει λύπη, οίκτο θα μπορούσαμε να πούμε, στη θέαση του «εγώ» της: 

«Νοιώθω μόνο (0.3) ότι θέλω να ↓ κλαίω όταν βλέπω τον εαυτό μου, (0.4) όταν .h με βλέπω, 

ºº (0.5) όταν σκέφτομαι για τον εαυτό μου», ενώ ο Nasir δεν μπορεί καν αναγνωρίσει την 

εικόνα του εαυτού που αντικρίζει: «ºº Βλέπω έναν άνδρα αγχωμένο, ↓ φοβισμένο που 

προσπαθεί να ξεπεράσει όλα αυτά που έζησε, (.) ↑ αλλά δεν μπορεί. (.) Κάτι που δεν μπορεί ↓ 

να ελέγξει πια. Έναν άνδρα που δε νοιώθει ασφάλεια, δεν ξέρει τι θα κάνει. […] ↑ Αλλιώς 

είχε μάθει να φροντίζει την οικογένεια του ºº  και αλλιώς είναι τα πράγματα τώρα». Ο Jaser, 

παρά τον δυναμισμό που χαρακτηρίζει τη ζωή του, παραδέχεται ότι δε νοιώθει καλά με τον 

εαυτό του και αισθάνεται ότι στερείται την προσωπική του ελευθερία, όπως ένας 

φυλακισμένος άνθρωπος: «º ºΒαριέμαι (.) και αυτό με επηρεάζει πάρα πολύ. < Την 

κατάσταση που ζούμε τώρα είναι σα να είμαστε σε ºº φυλακή. […] Εμείς να βγούμε και να 

πάμε που, από εδώ που είμαστε; ↓ Για δύο μήνες και δεκαπέντε μέρες ακριβώς, δεν έχω βγει 

έξω από το ξενοδοχείο. - Δεν έχω περάσει την πόρτα του ξενοδοχείου. ºº Αυτό, βέβαια, είναι 

δικό μου πρόβλημα. Εγώ δε νοιώθω καλά».  

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι οι καταστάσεις που βίωσαν οι πρόσφυγες εξαιτίας όχι 

μόνο της αναγκαστικής εγκατάλειψης της χώρας τους, της καθημερινότητας τους και της 

οικειότητας που την συνόδευε, αλλά και των συνθηκών που χρειάστηκε να βιώσουν μέχρι να 

φτάσουν στην Ελλάδα προκάλεσε μία ισχυρή μεταβολή στην εικόνα που έχουν για τον εαυτό 

τους. Εάν σε αυτό συμπεριληφθούν οι συνθήκες διαβίωσης τους στους καταυλισμούς και τις 

υπόλοιπες προσωρινές δομές φιλοξενίας, η εικόνα αυτή οδηγείται στην πλήρη εξαθλίωση. 
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Φαίνεται ότι στο σύνολο των πραγμάτων που στερούνται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι από τη 

στιγμή που ξεκίνησε το δύσκολο ταξίδι τους, προστίθεται και η στέρηση του δικαιώματος να 

διαμορφώνουν μόνοι τους την εικόνα τους. Όταν το φαγητό τους, τα ρούχα τους, τα φάρμακα 

τους, ολόκληρη η ζωή τους είναι πλήρως εξαρτημένη από εξωτερικούς παράγοντες, ακόμη 

και ο εαυτός τους τελικά διαμορφώνεται από αυτούς τους παράγοντες. Τα αρνητικά 

συναισθήματα, του φόβου και της αγωνίας κυρίως, τους έχουν κατακλύσει και ως 

αποτέλεσμα δεν νοιώθουν ικανοί να δουν καθαρά τον εαυτό που έχει απομείνει. Εύλογα 

προκύπτει ο προβληματισμός εάν υφίσταται τελικά η ίδια η έννοια του εαυτού σε τέτοιες 

περιστάσεις. 

Περνώντας στη συνέχεια στο ζήτημα της «ταυτότητας», αξίζει να διευκρινιστεί ότι 

πρόκειται για έναν όρο πολυδιάστατο, η ερμηνεία του οποίου εξαρτάται από το πλαίσιο 

εμφάνισης του. Σύμφωνα με τον Μπαμπινιώτη (1998: 1764), «η έννοια της ταυτότητας 

έγκειται στο σύνολο των διαφοροποιητικών χαρακτηριστικών που καθορίζουν τί είναι κάτι, 

ποιός είναι κάποιος και επιτρέπουν την αναγνώριση του». Ένας πιο γενικός ορισμός σχετικά 

με την «ταυτότητα», την περιγράφει ως «όλα εκείνα τα στοιχεία που αποτελούν ένα είδος 

συνείδησης του εαυτού, καθώς και ό,τι συγκροτείται μέσα από συνεχείς ταυτίσεις και μέσα 

από ενδεχόμενες ανατροπές των ταυτίσεων αυτών» (Κυπριανού, 2011: 61). Η ταυτότητα 

παρουσιάζεται ως ένα διαρκώς εξελισσόμενο χαρακτηριστικό του ατόμου που επηρεάζεται 

από τις εμπειρίες και τα συναισθήματα που βιώνει το άτομο σε δεδομένες χρονικές στιγμές. 

Αν και κάθε υποκείμενο προσπαθεί να διεκδικήσει εκείνη την πτυχή της ταυτότητας του που 

τον κάνει να νοιώθει περισσότερη σιγουριά και ασφάλεια (Τσοκαλίδου & Χατζησαββίδης, 

2008), στις περιπτώσεις που πολλά νέα στοιχεία έρχονται να προστεθούν σε αυτήν, 

προκαλείται σύγχυση που οδηγεί στην κρίση ταυτότητας.   

Κάτι τέτοιο αποδεικνύεται να συμβαίνει και στην περίπτωση των προσφύγων. Τα 

τελευταία γεγονότα της ζωής τους προσέθεσαν πληθώρα νέων στοιχείων στη ζωή τους, τα 

οποία καλούνται τώρα να ενσωματώσουν στην ταυτότητα τους. Το πιο σημαντικό, κατά τους 

ίδιους, είναι το γεγονός ότι οφείλουν να αποδεχτούν το χαρακτηριστικό του «πρόσφυγα» που 

προστίθεται στα στοιχεία της ταυτότητας τους, να το απενεχοποιήσουν και να προσπαθήσουν 

να πορευτούν με αυτό. Δεν ντρέπονται που κατέληξαν να ονομάζονται πρόσφυγες, καθώς δεν 

επέλεξαν οι ίδιοι να εγκαταλείψουν τη Συρία με τέτοιο τρόπο και να μετακινηθούν προς την 

Ευρώπη, παίρνοντας κάθε ρίσκο για τις δικές τους ζωές και αυτές των παιδιών τους. Η 

Aishah αναφέρει ότι όταν την αποκαλούν πρόσφυγα: «↑ Δε νοιώθω καμία ντροπή. > Δεν 

είναι ντροπή να είσαι πρόσφυγας», ενώ στη Maja δεν προκαλεί συναίσθημα η λέξη του 

πρόσφυγα, πέρα από το πώς πρέπει να το διαχειριστεί η ίδια για να αποδεχτεί τον όρο: «Δεν 
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έχω κανένα πρόβλημα. - Το όνομα, η λέξη, δε σημαίνει τίποτα. ºº Απλά, σκέφτομαι τι 

σημαίνει για μένα. ↓ < Πως φαίνεται σε μένα. >».  

Συμπερασματικά, μετά την έκθεση των παραπάνω αποσπασμάτων από τις 

συνεντεύξεις των υποκειμένων της έρευνας και των βιβλιογραφικών αναφορών που τις 

συνοδεύουν, η εμπόλεμη κατάσταση που ανάγκασε χιλιάδες κόσμο να αποχωρήσει βίαια από 

τη Συρία, δεν προκάλεσε μόνο επιφανειακές υλικές ζημιές, αλλά βαθύτερη εσωτερική φθορά 

στον κόσμο των υποκειμένων. Αυτό που ίσως τους φοβίζει πιο πολύ ακόμη και τώρα, δύο 

περίπου χρόνια αφότου έφυγαν από τη χώρα τους, είναι ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να 

ελπίζουν σε ένα σταθερό μέλλον, σε συγκεκριμένες χώρες, σε συγκεκριμένα σπίτια, με 

συγκεκριμένη εργασία. Η ακαθοριστία που επικρατεί στη ζωή τους, ακαθοριστία που δεν 

επηρεάζεται από τους ίδιους, δυσχεραίνει τη δημιουργία μίας σταθερής προσωπικής 

ταυτότητας. Επιπλέον, η κυριαρχία των συναισθημάτων απογοήτευσης και απαισιοδοξίας 

οδηγεί σε εσωτερικές ενδοσκοπήσεις, αποτελέσματα των οποίων είναι η αποκάλυψη 

ευάλωτων εαυτών. Τέτοιου είδους εαυτοί θα συνεχίσουν να έρχονται στην επιφάνεια, όσο 

ακόμη δεν μπορούν να διαχειριστούν τι σημαίνει να είσαι πρόσφυγας: «↑ Πρόσφυγας 

σημαίνει  ºº δεν έχεις χώρα, δεν έχεις σπίτι, δεν έχεις ασφάλεια. ↑ Πρόσφυγας σημαίνει να 

ζεις στο δρόμο, (.) να ζεις στο κρύο. ↓ Να μη νοιώθεις καλά με τον εαυτό σου, (0.3) να έχεις 

αγωνία κάθε μέρα, (.) κάθε λεπτό60».   

 

6.4. Συμπεράσματα - Συζήτηση  

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν μετά την περάτωση της ερευνητικής διαδικασίας, της 

ανάλυσης των δεδομένων της και το εγχείρημα της ερμηνείας τους αποσκοπούν στην 

επίτευξη του γενικότερου σκοπού και των επιμέρους στόχων που τέθηκαν από την έναρξη 

της. Αρχικά, το βασικό ζήτημα διερεύνησης της παρούσας ερευνητικής μελέτης αποτέλεσε η 

αποτύπωση των εκπαιδευτικών αναγκών ενηλίκων Σύριων προσφύγων, όπως αυτές 

διαμορφώθηκαν έπειτα από τα τελευταία γεγονότα της ζωής τους. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας γι αυτό το ερευνητικό ερώτημα δείχνουν ότι η εκμάθηση ξένων γλωσσών, κυρίως 

της αγγλικής, και η ευρωπαϊκή λογοτεχνία και ιστορία αποτελούν τα γνωστικά αντικείμενα 

τα οποία επιθυμούν να διδαχθούν οι Σύροι πρόσφυγες, ενώ προτείνεται η σύσταση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων ανά κλάδο επαγγέλματος και η λειτουργία περισσότερων και 

απαραιτήτως εξοπλισμένων δομών εκπαίδευσης για τα παιδιά τους. Επομένως, τα 

αποτελέσματα της έρευνας συμφωνούν απόλυτα με τις έρευνες που διεξήχθησαν στο 

                                                           
60 Απόσπασμα από τη συνέντευξη του Nasir. 
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παρελθόν για τη μελέτη του αντίστοιχου αντικειμένου τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο 

εξωτερικό. 

 Συγκεκριμένα, στις έρευνες61 των Κούντιου, Παπαδάκη-Κλαυδιανού και Αρβανιτίδη 

(2006), των Καλαμοβράκα, Καψή και Σκουφή (2014) και Σαλβάρη (2009) οι οποίες 

μελέτησαν τις ευρύτερες ανάγκες των οικονομικών μεταναστών σε διαφορετικές περιοχές της 

Ελλάδας, στην κορυφή της πυραμίδας των εκπαιδευτικών αναγκών είναι η εκμάθηση της 

ελληνικής γλώσσας, εφόσον η Ελλάδα είναι η χώρα υποδοχής τους. Αντίστοιχα, από την 

παρούσα έρευνα προκύπτει ότι τα υποκείμενα του δείγματος επιθυμούν να διδαχθούν τη 

γλώσσα της χώρας που θα αποτελέσει τη δική τους χώρα υποδοχής και έως ότου 

πραγματοποιηθεί αυτό, θεωρούν χρήσιμο να μάθουν την ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Αυτό 

ακριβώς, άλλωστε, έδειξε και η έρευνα της Dorman που πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία το 

2014 με δείγμα ενήλικους Σύρους πρόσφυγες, οι οποίοι, εκτός από τη διδασκαλία της 

τουρκικής ή αγγλικής γλώσσας, κρίνουν αναγκαία τη δημιουργία περισσότερων σχολικών 

μονάδων για τα παιδιά τους και την παρακολούθηση κατάλληλων προγραμμάτων 

εκπαίδευσης ενηλίκων που θα τους βοηθήσουν να κοινωνικοποιηθούν. Απόλυτη συμφωνία, 

επομένως, παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των δύο ερευνών. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η 

σύγκλιση των αποτελεσμάτων με την τελευταία έρευνα που παρουσιάστηκε στο δεύτερο 

κεφάλαιο (Υποκεφάλαιο 2.5.2), η οποία υλοποιήθηκε το 2008 από την Kanu και δείγμα της 

αποτέλεσαν φοιτητές, πρόσφυγες από αφρικανικά κράτη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η 

διδασκαλία της λογοτεχνίας, της κουλτούρας και της ιστορίας του Καναδά είναι το 

αντικείμενο που εντοπίζεται κοινό με την παρούσα έρευνα, καθώς τα υποκείμενα 

αναγνώρισαν ως εκπαιδευτική τους ανάγκη την ευρωπαϊκή λογοτεχνία, ποίηση και ιστορία.   

 Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία της διερεύνησης των 

εκπαιδευτικών αναγκών, το επόμενο βήμα για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού 

προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων είναι, σύμφωνα με τους Βεργίδη & Καραλή (1999), η 

αναζήτηση των διαθέσιμων υλικών και ανθρωπίνων πόρων62 για την υλοποίηση του. Κατά το 

στάδιο της διερεύνησης του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και των διαθέσιμων υλικών 

πόρων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι παρακάτω παράγοντες (Βεργίδης: 1990): 

α. η εκπαίδευση ενηλίκων ενδέχεται να συμβάλλει στην επίλυση ορισμένων προβλημάτων, 

που μπορεί να μην αποτελούν προτεραιότητες για τον συγκεκριμένο πληθυσμό-στόχο τις 

δεδομένες χρονικές στιγμές, 

                                                           
61 Οι συγκεκριμένες έρευνες έχουν παρουσιαστεί εκτενώς στο δεύτερο Κεφάλαιο, Υποκεφάλαιο 2.5. 
62 «Στους ανθρώπινους πόρους που απαιτούνται για τη λειτουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 

συμπεριλαμβάνονται οι σχεδιαστές προγραμμάτων, οι οργανωτές, οι συντονιστές, οι εκπαιδευτές και οι 

επιστημονικοί σύμβουλοι» (Βεργίδης & Καραλής, 1999:39).  
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β. οι δυνατότητες των φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων είναι συγκεκριμένες ως προς την 

εκπαιδευτική τους υποδομή, τον προϋπολογισμό και το διαθέσιμο εξειδικευμένο προσωπικό 

τους, και 

γ. ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που απευθύνεται σε συγκεκριμένο 

πληθυσμό-στόχο, τις περισσότερες φορές στηρίζεται στην προγενέστερη εμπειρία των 

συντελεστών οι οποίοι εμπλέκονται, στην τεχνογνωσία του φορέα εκπαίδευσης ενηλίκων και, 

γενικότερα, στην υπάρχουσα εμπειρία σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.   

 Είναι επόμενο οι παράγοντες που μόλις αναφέρθηκαν να διαδραματίσουν 

ανασταλτικό ρόλο στη σύσταση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τους ενήλικες Σύριους 

πρόσφυγες, σε καμία περίπτωση, όμως, δεν θα οδηγήσουν στην πλήρη αδυναμία υλοποίησης 

του. Το ζητούμενο, άλλωστε στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι να ξεκινήσει η σταδιακή 

δόμηση τέτοιων προγραμμάτων, ακόμη και εάν υπάρξουν εμπόδια63 στην πορεία προς την 

επιτυχή διεξαγωγής τους. Εάν η επιλογή του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και η 

εξασφάλιση των υλικών πόρων γίνει εφικτή, τότε ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού 

προγράμματος μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο βήμα που είναι η διατύπωση του γενικού 

εκπαιδευτικού σκοπού και των ειδικότερων εκπαιδευτικών του στόχων. Κατά τον Βεργίδη 

(1990), οι εκπαιδευτικοί στόχοι οφείλουν να καθοριστούν με βάση τις γνώσεις που πρέπει να 

αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι μετά το τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τις 

δραστηριότητες που πρέπει να μάθουν να επιτελούν, τις στάσεις και τις συμπεριφορές που θα 

διευκολύνουν τις δραστηριότητες αυτές και τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα αξιολογηθεί 

η επίτευξη του σκοπού προγράμματος. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παραπάνω 

διαδικασίας, οφείλει, επίσης, το εκπαιδευτικό προσωπικό που θα επιλεχθεί από τον φορέα 

υλοποίησης του προγράμματος να είναι καταλλήλως καταρτισμένο στις αρχές της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να λειτουργήσει 

υποστηρικτικά, συμβουλευτικά και εμψυχωτικά προς το εκπαιδευτικό κοινό (Αθανασίου, 

2014). 

 Πέρα από τα λειτουργικά χαρακτηριστικά που ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων 

οφείλει να έχει, προκειμένου να οργανωθεί και να σχεδιαστεί κατάλληλα, ιδιαίτερα σημασία 

πρέπει να δοθεί στις θεωρίες μάθησης που θα υιοθετήσει, ώστε να οδηγήσει την εκπαιδευτική 

διαδικασία στα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας δε 

δίνουν ξεκάθαρη εικόνα για την επιλογή μία συγκεκριμένης μαθησιακής θεωρίας, αλλά τα 

                                                           
63«Παράγοντες που λειτουργούν ως εμπόδια εμφανίζονται κατά τη διαδικασία της σύστασης σχεδόν κάθε 

εκπαιδευτικού προγράμματος, γι αυτό, άλλωστε, συνίσταται η συνεχής αξιολόγηση του, προκειμένου τα 

προβλήματα να αντιμετωπίζονται και οι παράγοντες που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του να 

περιορίζονται» (Καραλής & Βεργίδης, 1999: 153).  
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στοιχεία που διακρίνονται ως επιθυμητά για την αποτελεσματική παρακολούθηση ενός 

εκπαιδευτικού προγράμματος προσεγγίζουν τις θεωρίες του ανθρωπισμού και του 

κονστρουκτιβισμού. Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και 

εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, είναι λογικό ότι ένας τρόπος 

μάθησης που θα βασίζεται στη στείρα παροχή γνώσεων χωρίς την ενεργητική συμμετοχή 

τους στη μαθησιακή διαδικασία, δεν πρόκειται να είναι αποτελεσματικός. Σε αυτό το σημείο 

αξίζει να αναφερθεί ότι και τα τέσσερα υποκείμενα της έρευνας δήλωσαν εξαντλημένα από 

την παθητική στάση που χαρακτηρίζει τη ζωή τους και ανυπομονούν να αναλάβουν δράση σε 

οποιονδήποτε τομέα της καθημερινότητας τους. Επιπλέον, εξέχουσα σημασία πρέπει να δοθεί 

κατά τη μαθησιακή διαδικασία στις ήδη υπάρχουσες εμπειρίες τους, στις αξίες και το 

πολιτισμικό τους κεφάλαιο, ώστε να οικοδομήσουν μόνοι τους μία ουσιαστική γνώση, η 

οποία θα συμβάλλει στην αντίληψη των νέων συνθηκών της ζωής τους.  

 Με βάση τα παραπάνω, υποθέτουμε ότι οι δύο προαναφερθείσες μαθησιακές θεωρίες 

είναι σε θέση να φωτίσουν ερμηνευτικά τα ευρήματα της ερευνητικής μας μελέτης. Όσον 

αφορά στην ανθρωπιστική εκπαίδευση ενηλίκων, αυτή έχει τις βάσεις της στο φιλοσοφικό 

ρεύμα του ανθρωπισμού, το οποίος θεωρείται τόσο παλιό όσο και ο ανθρώπινος πολιτισμός 

και παράλληλα τόσο σύγχρονο όσο ο 21ος αιώνας (Παπασταμάτης, 2010). Σκοπός της 

ανθρωπιστικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τους Νημά και Καψάλη (2002), είναι η ανάπτυξη 

ατόμων που είναι ανοιχτά στη συνεχή αλλαγή και στη συνεχιζόμενη μάθηση, ενώ παράλληλα 

μάχονται για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους. Η εκπαίδευση που υιοθετεί τη 

φιλοσοφία του ανθρωπισμού, τοποθετεί στο επίκεντρο της μαθησιακής περίστασης τον 

εκπαιδευόμενο με τα προσωπικά του ενδιαφέροντα, τις στάσεις του και τις ανάγκες του. Ο 

εκπαιδευόμενος οδηγείται σταδιακά στη γνώση μέσω της προσωπικής του ενεργοποίησης, 

ενώ ο εκπαιδευτής τον διευκολύνει να επιτύχει τις προσωπικές του επιθυμητές μαθησιακές 

αλλαγές (Rogers, 1996). Με κεντρικές έννοιες την ελευθερία, την αυτονομία, την 

εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή  (Elias & Meriam, 1980), η 

ανθρωπιστική εκπαίδευση πληροί τα κριτήρια ώστε να βοηθήσει τη μαθησιακή διαδικασία 

της ιδιαίτερης ευπαθούς κοινωνικής ομάδας των προσφύγων. 

Στην περίπτωση της κονστρουκτιβιστικής θεωρίας, βασική πεποίθησή της αποτελεί η 

παραδοχή ότι η δόμηση της γνώσης είναι ένα κοινωνικό κατασκεύασμα. Η γνώση, δηλαδή, 

έχει άμεση σχέση με την κατασκευή (Παπασταμάτης, 2010). Τα άτομα αλληλεπιδρούν με την 

πραγματικότητα, δρουν πάνω σε αυτήν και υφίστανται την επίδραση της (Χατζηγεωργίου, 

2001). Ο τρόπος με τον οποίο κατανοούμε τον κόσμο γύρω μας δεν είναι αντικειμενικός, 

αλλά διαμορφώνεται με βάση τις κοινωνικές και πολιτισμικές εμπειρίες μας. Επομένως, η 
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ανθρώπινη γνώση δεν είναι μία στεγνή συλλογή αφηρημένων εννοιών, αλλά ένα ολόκληρο 

δίκτυο υποκειμενικών ερμηνειών σύμφωνα με τις οποίες διαμορφώνουμε τη ζωή μας 

(Παπασταμάτης, 2010). 

Η σύνδεση της κονστρουκτιβιστικής φιλοσοφίας με την εκπαίδευση ενηλίκων 

επιτυγχάνεται μέσω της υιοθέτησης ορισμένων βασικών αρχών της πρώτης. Η μάθηση είναι 

μία συνεχής ενεργητική διαδικασία και καθοριστικός της παράγοντας είναι η προϋπάρχουσα 

γνώση. Η νέα γνώση που αποκτάται, προέρχεται από τον εσωτερικό κόσμο του ατόμου και 

την ευθύνη για τα μαθησιακά αποτελέσματα την έχει αποκλειστικά το ίδιο το άτομο 

(Παπασταμάτης, 2010). Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι να εμψυχώνει τους εκπαιδευόμενους 

του και να τους ωθεί να αυτοκατευθύνουν τη μαθησιακή διαδικασία. Η εφαρμογή της 

κονστρουκτιβιστικής εκπαίδευσης ενηλίκων συνίσταται σε τάξεις ευπαθών κοινωνικών 

ομάδων καθώς με αυτόν τον τρόπο εκφράζονται αρχές, στάσεις και συμπεριφορές στις οποίες 

εμπλέκονται ενεργά οι εκπαιδευόμενοι, με αποτέλεσμα να ανακαλύπτουν τη γνώση και να 

δημιουργούν οι ίδιοι τη μάθηση τους (Καπραβέλου, 2012). Συμπερασματικά, ο 

κονστρουκτιβισμός, συμφωνώντας με τον ανθρωπισμό, προωθεί την αυτοκατευθυνόμενη 

μάθηση, δίνει έμφαση στην ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων, τονίζει την 

ανεξαρτησία στη μαθησιακή διαδικασία και υποστηρίζει την ατομικότητα στη δημιουργία 

νοημάτων (Candy, 2016). Για τους λόγους αυτούς, άλλωστε, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι 

συγκεκριμένες θεωρίες μάθησης είναι οι καταλληλότερες για την περίπτωση των προσφύγων. 

Επιπλέον, από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα, μέσω των οποίων θα εισέλθει η συγκεκριμένη ομάδα-στόχος στη μαθησιακή 

διαδικασία, εκτός από την υιοθέτηση των ενδεδειγμένων θεωριών μάθησης, οφείλει να 

ενστερνιστεί ορισμένες αρχές της συμβουλευτικής ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από τη 

στιγμή που η ευαλωτότητα του εαυτού των προσφύγων είναι κάτι παραπάνω από διακριτή. 

Σύμφωνα με την Παπαϊωάννου (2014) τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων ενηλίκων ως 

μέλη μίας ευάλωτης κοινωνικής ομάδας είναι η χαμηλή αυτοπεποίθηση, το αίσθημα της 

απόρριψης που βιώνουν και τα μηδαμινά κίνητρα μάθησης εξαιτίας της εξαθλιωμένης 

ψυχολογίας τους, παράγοντες που συντελούν στην ανάδειξη συγκεκριμένων συναισθημάτων, 

όπως ο φόβος, η αγωνία για το μέλλον, η κατάθλιψη, η απογοήτευση και η χαμηλή 

αυτοεκτίμηση. Σε αυτά έρχονται να προστεθούν τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν την 

ευάλωτη ομάδα των μεταναστών και προσφύγων και διατυπώνονται ως εξής: «η έλλειψη 

κατοικίας και ειδών πρώτης ανάγκης, η ανεργία και η αδυναμία πρόσβασης στην αγορά 

εργασίας, η έλλειψη επαγγελματικής κατάρτισης ή τυπικών προσόντων, προσαρμοσμένων 

στην αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής και η αδυναμία επικοινωνίας με το περιβάλλον 
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λόγω του διαφορετικού λεξιλογίου και του κώδικα επικοινωνίας. Σε συναισθηματικό επίπεδο, 

οι πρόσφυγες και οι μετανάστες βιώνουν την απώλεια αγαπημένων προσώπων τους, την 

κοινωνική απομόνωση, την απότομη και κατά κανόνα αρνητική αλλαγή του βιοτικού τους 

επιπέδου και την πλήρη αβεβαιότητα για το μέλλον» (Κοτζαμάνη, Λαφαζάνης & Σκλάβου: 

2010: 28). Είναι περιττό να αναφερθεί ότι τα παραπάνω στοιχεία χαρακτηρίζουν απόλυτα τα 

υποκείμενα της συγκεκριμένης έρευνας, εφόσον αυτά έχουν ήδη εντοπιστεί στην ανάλυση 

του λόγου τους στο πέμπτο Κεφάλαιο της εργασίας.  

Μετά την έκθεση των παραπάνω χαρακτηριστικών της ευάλωτης ομάδας των 

προσφύγων, συνίσταται η παράλληλη με τη σύσταση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

δημιουργία μίας ομάδας συμβουλευτικής που θα αποσκοπεί στην ψυχολογική και ηθική 

υποστήριξη των προσφύγων, στην ενθάρρυνση τους και την παροχή πληροφοριών και 

κατευθύνσεων, προκειμένου να ενδυναμωθούν για να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση τους 

αλλά και να αποκτήσουν δεξιότητες για την επίλυση προβλημάτων που θα τους 

απασχολήσουν μετά την λήξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Κοτζαμάνη κ.ά., 2010). 

Επιπρόσθετα, είναι χρέος του εκπαιδευτή να είναι προσανατολισμένος στους ίδιους στόχους 

και να ακολουθεί την εμψυχωτική και υποστηρικτική πορεία που ορίζουν οι αρχές της 

συμβουλευτικής. Για την ακρίβεια, οφείλει να κατανοεί τα προβλήματα ένταξης του 

συγκεκριμένου πληθυσμού, τις διαπολιτισμικές διαφορές τους, τα γλωσσικά προβλήματα 

επικοινωνίας (Lee & Sheared, 2002) και να στηρίζει τη διδασκαλία του στον σεβασμό προς 

τον άλλο και την αποδοχή του διαφορετικού (Κόκκος & Λιοναράκη, 1998).  

Ο ρόλος του εκπαιδευτή αποδεικνύεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

εκπαιδευτική πορεία των ευάλωτων ομάδων και να αποτελεί από μόνος του ένα ισχυρό 

κίνητρο για την εισαγωγής τους στη μαθησιακή διαδικασία64. Για το λόγο αυτό, οφείλουμε να 

αναφέρουμε ότι ο εκπαιδευτής ενήλικων μεταναστών και προσφύγων πρέπει να λάβει υπόψιν 

του μία σειρά παραγόντων που θα οδηγήσουν στα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα και 

παράλληλα στην ψυχολογική υποστήριξη και εξυγίανση των εκπαιδευόμενων. Συγκεκριμένα, 

οφείλει να διαμορφώσει, σε συνεργασία με τους εκπαιδευόμενους, τον σκοπό του 

εκπαιδευτικού προγράμματος έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές τους ανάγκες 

και να διερευνήσει σε ατομικό επίπεδο τα κίνητρα που ώθησαν κάθε υποκείμενο να 

συμμετέχει στη μαθησιακή διαδικασία, όπως επίσης και τα οφέλη που αναμένει από αυτήν 

                                                           
64 «[…] ↑ Μπορώ όμως να σας πω μία φράση που λέμε στη Συρία σχετικά με την εκπαίδευση: «Στο άτομο που 

σου μαθαίνει γράμματα, πρέπει να λες πάντα ευχαριστώ», «[…][Ναι, βέβαια. Πάντα πρέπει να τιμάς το 

δάσκαλο που σε διδάσκει.]» ανέφερε ο Nasir.  
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(Κοτζαμάνη, κ.ά., 2010). Επιπλέον, θα πρέπει το εκπαιδευτικό υλικό και οι δραστηριότητες 

που θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα, να ανταποκρίνονται στην ηλικία, τη δυνατότητα 

κατανόησης και έκφρασης στη γλώσσα επικοινωνίας και τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες του 

συγκεκριμένου πληθυσμού (Αθανασίου, 2014). Εάν τα προαναφερθέντα ληφθούν υπόψη και 

υλοποιηθούν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, εικάζεται ότι οι εκπαιδευόμενοι θα νοιώθουν 

ασφαλείς και σίγουροι για τους στόχους του προγράμματος, θα έχουν ξεκαθαρίσει τα 

αναμενόμενα οφέλη του, θα παρακολουθούν την εξέλιξη του με ενδιαφέρον και θα μειωθεί η 

πιθανότητα διακοπής τους. 

Μετά την έκθεση όλων των παραπάνω συμπερασμάτων και προτάσεων για τη 

δημιουργία αποτελεσματικών προγραμμάτων εκπαίδευσης για τους ενήλικες Σύρους 

πρόσφυγες, καταλήγουμε ότι απώτερος και σημαντικότερος στόχος, είναι να λειτουργήσει η 

εκπαίδευση ως μέσο ενδυνάμωσης για τη συγκεκριμένη ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Με τον 

όρο ενδυνάμωση εννοούνται «όλες εκείνες οι διαδικασίες που βοηθούν τα άτομα να 

συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες και τα περιθώρια δράσης τους, με βάση τα δεδομένα του 

κοινωνικού και οικονομικού τους πλαισίου, ώστε να κινητοποιηθούν ως προς την 

εκπαιδευτική, επαγγελματική και κοινωνική τους ένταξη ή επανένταξη» (Ταλιαδώρου, 2008: 

11). Η εκπαιδευτική διαδικασία που είναι προσανατολισμένη στην ενδυνάμωση των 

συμμετεχόντων της ενισχύει, σταδιακά, την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση τους, 

επικουρεί στην απόκτηση του ελέγχου για τη ζωή τους και τις καταστάσεις που αυτή 

επιφυλάσσει και αυξάνει τις δυνατότητες ανθεκτικότητας τους (Lopez & Louis, 2009). 

Επιπρόσθετα, «καθιστά τα άτομα ικανά να επικοινωνούν ουσιαστικά με τον γηγενή 

πληθυσμό, συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση τους, ενισχύει τις δυνατότητες συμμετοχής τους 

στα κοινά ή σε άλλες οργανωμένες δραστηριότητες, διασφαλίζει καλύτερη πρόσβαση σε 

υπηρεσίες και αγαθά και αυξάνει, εν τέλει, τις πιθανότητες εξεύρεσης εργασίας» 

(Ταλιαδώρου, 2008: 14). 

 Συμπερασματικά, η διαμονή χιλιάδων Σύρων προσφύγων στον ελλαδικό χώρο 

αποτελεί μία πραγματικότητα και κανείς δεν είναι σε θέση να προβλέψει εάν και πότε οι 

συγκεκριμένοι άνθρωποι θα μετακινηθούν προς κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν μπορεί, 

επίσης, να θεωρείται δεδομένο ότι οι συνθήκες διαβίωσης, οι εκπαιδευτικές και 

επαγγελματικές τους προοπτικές θα είναι ιδανικές στα μέρη που θα εγκατασταθούν και, 

κυρίως, εάν η ενσωμάτωση τους θα γίνει ομαλά. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης 

έρευνας, αναδεικνύουν τη σημασία της εκπαίδευσης, όχι μόνο για τα ίδια τα άτομα, αλλά και 

για τις κοινωνίες μέσα στις οποίες θα ενταχθούν. Ο σεβασμός απέναντι τους είναι χρέος κάθε 

πολίτη και η σταδιακή ένταξη τους στις εκπαιδευτικές, επαγγελματικές και κοινωνικές δομές 
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οφείλει να τεθεί ως προτεραιότητα των χωρών υποδοχής. Ενδεχομένως, ο φόβος προς τον 

ξένο και διαφορετικό Άλλο να μην είναι κατάσταση που μπορεί να μεταβληθεί ραγδαία, αλλά 

μία προσπάθεια είναι εφικτή από όλους μας. 

 

6.5. Περιορισμοί της έρευνας και προτάσεις για μελλοντικές διερευνήσεις 

Η παρούσα ερευνητική μελέτη ανέδειξε ένα πλήθος ποιοτικών χαρακτηριστικών που 

αφορούν τις εμπειρίες που στιγμάτισαν τις ζωές τεσσάρων ενηλίκων Σύρων προσφύγων, τις 

ανάγκες τους για επιμόρφωση σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα, την επιθυμία τους 

για επιστροφή στον εργασιακό στίβο και σκιαγράφησαν τους παράγοντες εκείνους που 

διαμορφώνουν την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους και την προσωπική τους ταυτότητα. 

Δεν θα μπορούσε να λήξει, όμως, χωρίς να αναφερθούν στο τέλος της ορισμένοι 

περιοριστικοί παράγοντες που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας 

και τη συγγραφή της εργασίας, όπως επίσης και την παράθεση προτάσεων για πιθανές 

μελλοντικές διερευνήσεις.  

 Αρχικά, η ποιοτική φιλοσοφία και μεθοδολογία της έρευνας δεν επιτρέπει την 

γενίκευση των αποτελεσμάτων της για τη συνολική ομάδα των προσφύγων που διαμένει στον 

ελλαδικό χώρο. Στόχος, άλλωστε, των ποιοτικά προσανατολισμένων ερευνών είναι η 

παρατήρηση και η ερμηνεία της πραγματικότητας των υποκειμένων, γι αυτό και ασχολείται 

με τον τρόπο που αυτή γίνεται αντιληπτή, βιώνεται και ερμηνεύεται (Babbie, 2011). Από τη 

στιγμή που χαρακτηριστικό των ποιοτικών ερευνών είναι το μικρό τους δείγμα, τα 

αποτελέσματα τους δεν μπορούν παρά να αναφέρονται μόνο στο συγκεκριμένο δείγμα και 

δεν υπάρχουν διαδικασίες που να επιτρέπουν την επέκταση τους σε ένα πληθυσμό, με 

οποιουδήποτε βαθμού αξιοπιστία (Cohen & Manion, 2000). Προτείνεται, λοιπόν, για 

μελλοντική διερεύνηση η υλοποίηση μίας ποσοτικής έρευνας με μεγαλύτερο βαθμό 

αξιοπιστίας, άρα και γενικεύσιμων αποτελεσμάτων, που θα μελετά όχι μόνο τις εκπαιδευτικές 

αλλά ενδεχομένως και τις γενικότερες κοινωνικές ανάγκες των Σύριων προσφύγων του 

ελλαδικού χώρου. 

 Επιπλέον, για την υλοποίηση της παρούσας έρευνας επιχειρήθηκε ένας συνδυασμός 

ερευνητικών τεχνικών: της ερμηνευτικής φαινομενολογίας και της βιογραφικής 

αφηγηματικής μεθόδου. Η πορεία και τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν το συνδυασμό 

αυτό ως ιδανικό για τις περιπτώσεις ποιοτικών ερευνών που στοχεύουν στη μελέτη και την 

ερμηνεία των βιωμένων εμπειριών ατόμων. Προτείνεται, λοιπόν, ανεπιφύλακτα η 

συνδυαστική χρήση τους σε παρόμοια ερευνητικά εγχειρήματα, ώστε τόσο η διαδικασία της 

συλλογής των δεδομένων, όσο και η ανάλυση τους να χαρακτηρίζεται ασφαλής και επιτυχής. 
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Η έκταση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας, άλλωστε, είναι μεγάλη και ως αποτέλεσμα ακόμη 

και νέοι ερευνητές είναι σε θέση να διεκπαιρεώσουν έρευνες προσανατολισμένες στις εν 

λόγω τεχνικές.    

 Σχετικά με τους περιορισμούς της συγκεκριμένης μελέτης, ένας ακόμη παράγοντας 

που έπρεπε να ξεπεραστεί ήταν η δυσκολία πρόσβασης στο δείγμα της και αφού αυτή 

εξασφαλίστηκε, δημιουργήθηκαν προβληματισμοί σχετικά με την προθυμία των υποκειμένων 

για συμμετοχή στην έρευνα, έπειτα από τις κακουχίες που βίωσαν και εξακολουθούσαν να 

βιώνουν. Προτείνεται, επομένως, σε περίπτωση οποιασδήποτε μελλοντικής διερεύνησης, 

στην οποία το δείγμα θα αποτελέσουν πρόσφυγες ή οικονομικοί μετανάστες, να υπάρξει 

πρόνοια από τη μεριά του/της ερευνητή/τριας να προσεγγίσει τα άτομα αρκετό χρονικό 

διάστημα πριν την έναρξη της ερευνητικής διαδικασίας με τέτοιο τρόπο, ώστε να κερδίσει 

την εμπιστοσύνη τους και να προσπεράσει τα όποια εμπόδια καχυποψίας μπορεί να 

εμφανιστούν προς το πρόσωπο του. Οφείλει, επίσης, να έχει πάντα στο νου του/της ότι όσο 

ευαίσθητο και να είναι το υπό μελέτη φαινόμενο, δεν πρέπει σε καμία στιγμή τα υποκείμενα 

που θα αποτελέσουν το δείγμα της έρευνας να έρθουν σε δύσκολη θέση ή να τους 

προκληθούν ανεπιθύμητα συναισθήματα. Σε κάθε περίπτωση, οφείλει να ενημερώσει τις 

αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την προστασία αυτών των ανθρώπων για τους 

ερευνητικούς σκοπούς του/της και να εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια για τη διεξαγωγή 

της έρευνας.   

 Επιπρόσθετα, ένας παράγοντας που δε σχετίζεται με τους περιορισμούς και τα 

εμπόδια της συγκεκριμένης έρευνας, αλλά προέκυψε ως προβληματισμός στην πορεία της, 

είναι η συνειδητοποίηση ότι ακόμη και εάν εκπαιδευτικά προγράμματα που θα απευθύνονται 

σε Σύριους ενήλικες πρόσφυγες συσταθούν άμεσα, τίθεται το ζήτημα του κατά πόσο 

διαπολιτισμικά έτοιμοι είναι οι εκπαιδευτές ενηλίκων που θα αναλάβουν τη διδασκαλία τους. 

Και εάν ακόμη νοιώθουν ότι κατέχουν την απαραίτητη διαπολιτισμική ετοιμότητα, προκύπτει 

ως εύλογο ερώτημα πόσοι από αυτούς είναι κατάλληλα καταρτισμένοι στα θέματα και τις 

αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Σκεπτόμενοι, μάλιστα, ότι η εκπαίδευση ενήλικων 

μεταναστών και προσφύγων στηρίζεται κυρίως στην εθελοντική συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών στη διαδικασία της μάθησης, δημιουργείται το ζήτημα της κατάλληλης 

επιμόρφωσης και κατάρτισης τους στις θεωρίες και πρακτικές τόσο της «Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων», όσο και της «Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης».  

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών, βέβαια, δεν μπορεί να περιοριστεί αποκλειστικά στις 

αρχές της «Εκπαίδευσης Ενηλίκων» ή της «Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης», αλλά οφείλει να 

επεκταθεί σε θέματα που σχετίζονται με τις κατάλληλες θεωρίες μάθησης στα εκπαιδευτικά 
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πλαίσια ενηλίκων, σε διδακτικές τεχνικές που ενδείκνυνται για το συγκεκριμένο κοινό και 

στην ενσωμάτωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα οδηγήσουν στην αποτελεσματική 

διαδικασία της μάθησης. Επιπλέον, κάθε εκπαιδευτής πρέπει να αναγνωρίσει και να ασπαστεί 

τον συμβουλευτικό ρόλο του απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους και να είναι έτοιμος να 

βοηθήσει σε οποιαδήποτε συνθήκη κριθεί απαραίτητο. Για το λόγο αυτό προτείνεται η 

μελλοντική διερεύνηση των αναγκών των εκπαιδευτών στον κλάδο της συμβουλευτικής των 

ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ώστε να είναι πλήρως ενημερωμένοι και καταρτισμένοι για 

ενδεχόμενη παρέμβαση τους και ουσιαστική συνεργασία με τους κατάλληλους συμβούλους 

επαγγελματικού προσανατολισμού. 

    Τέλος, οι αρμόδιοι φορείς για τη σύσταση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενηλίκων, 

εκμεταλλευόμενοι τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, μπορούν να προχωρήσουν στην 

άμεση υλοποίηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Πέρα από τις σαφείς ανάγκες του 

εκπαιδευτικού κοινού των προσφύγων, η παρούσα μελέτη παρέχει προτάσεις σχετικά με το 

θεωρητικό, επιστημονικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο στο οποίο μπορεί να βασιστεί ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα που θα απευθύνεται σε ενήλικες πρόσφυγες. Η επείγουσα ανάγκη, 

άλλωστε, για την έναρξη λειτουργίας αντίστοιχων προγραμμάτων θεωρείται πλέον δεδομένη.  

Συμπερασματικά, παρά τα εμπόδια που προέκυψαν στην πορεία της συγκεκριμένης 

ερευνητικής μελέτης, κατάφερε να ολοκληρωθεί με επιτυχία και να προσφέρει ενδιαφέρουσες 

προτάσεις για μελλοντικές διερευνήσεις.  
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Επίλογος 

Η διαδικασία της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών ενήλικων Σύρων προσφύγων που 

διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης αποτέλεσε ένα εγχείρημα απαιτητικό 

και ψυχοφθόρο με πολλούς ανασταλτικούς παράγοντες να προκύπτουν στην πορεία του. 

Παρά τα εμπόδια και τις στιγμές έντονης φόρτισης κατάφερε να ολοκληρωθεί με επιτυχία και 

να παρέχει σαφή αποτελέσματα, τα οποία απαντούν ικανοποιητικά στα ερευνητικά 

ερωτήματα που είχαν τεθεί εξαρχής. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν την ύπαρξη 

συνειδητών και ρητών εκπαιδευτικών αναγκών των προσφύγων, οι οποίες προσανατολίζονται 

στα γνωστικά αντικείμενα της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας, της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας 

και ιστορίας και της ανάγκης τους για επαγγελματική κατάρτιση. Επιπλέον, από τα ευρήματα 

της ερευνητικής μελέτης προκύπτει η θετική πρόθεση των προσφύγων για συμμετοχή σε 

εκπαιδευτικά προγράμματα και παρέχονται συγκεκριμένες προτάσεις για την αποτελεσματική 

υλοποίηση τους. Οι θεωρίες μάθησης που διακρίνονται ως οι πιο αρμόζουσες για την επιτυχή 

είσοδο των προσφύγων στη μαθησιακή διαδικασία είναι αυτές του ανθρωπισμού και του 

κονστρουκτιβισμού, ενώ παράλληλα δημιουργείται η ανάγκη για σύσταση ομάδων 

συμβουλευτικής, οι οποίες θα βοηθήσουν τα υποκείμενα ψυχολογικά, αλλά και θα τους 

ενημερώσουν για τις δυνατότητες του επαγγελματικού τους προσανατολισμού. 

 Ανεξάρτητα από τη διαδικασία της έρευνας και των αποτελεσμάτων της, η χρήση της 

ερμηνευτικής φαινομενολογικής προσέγγισης του Ricoeur σε συνδυασμό με τις βιογραφικές 

αφηγηματικές ερευνητικές προτάσεις του Schütze αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικές 

για τη μελέτη του προσφυγικού φαινομένου. Μέσα από τον εν λόγω συνδυασμό κατέστη 

εφικτό να συνταχθούν οι βιογραφίες των τεσσάρων υποκειμένων της έρευνας, να 

ερμηνευθούν οι εμπειρίες τους σχετικά με τον αιφνίδιο ξεριζωμό από τη χώρα τους και να 

αναλυθούν οι νοηματοδοτήσεις που δίνουν στις έννοιες του «εαυτού» και της «ταυτότητας». 

Επίσης, η διερεύνηση απόψεων προγενέστερων, αλλά και σύγχρονων μελετητών από τον 

χώρο της κοινωνιολογίας, της ψυχολογίας, της φιλοσοφίας και της εκπαίδευσης προκάλεσε 

ενδιαφέροντες προβληματισμούς σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα και την αντιμετώπιση 

του τόσο από τις δυτικές κοινωνίες, όσο και από το κάθε άτομο ξεχωριστά. 

 Κλείνοντας, το σπουδαιότερο, ίσως, συμπέρασμα της παρούσας μελέτης είναι ότι η 

ένταξη των Σύρων προσφύγων που γενικεύεται στην ένταξη οποιουδήποτε «ξένου και 

διαφορετικού Άλλου» δεν μπορεί να περιοριστεί στα μέτρα και τις συστάσεις των κρατικών 

μηχανισμών. Απαιτεί μεγάλη πρόκληση για τα υποκείμενα των δυτικών κοινωνιών να 

συνειδητοποιήσουν τα οφέλη της συμβίωσης με τον «Άλλο», τα προτερήματα της 

πολυπολιτισμικής μίξης, τους όρους της ανιδιοτελούς και απροϋπόθετης φιλοξενίας. Η 
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διαφορετικότητα, η αποδοχή και η διαχείριση της, εξακολουθεί να προκαλεί τρόμο και 

ανασφάλεια σε μεγάλη μερίδα του σύγχρονου πληθυσμού, χωρίς να είναι ξεκάθαρες οι αιτίες 

που τον προκαλούν και τον διογκώνουν. Παρόλα αυτά, σκεπτόμενοι αισιόδοξα, ελπίζουμε ότι 

κάποια μέρα η ανθρωπότητα θα υιοθετήσει την άποψη του Αμερικανού ακτιβιστή, William 

Sloane Coffin: «Η διαφορετικότητα είναι ίσως το πιο δύσκολο πράγμα που υπάρχει σε μία 

κοινωνία. Μπορεί, όμως, να γίνει και το πιο επικίνδυνο εάν δεν υπάρχει…».  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

Βιβλιογραφία 

Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία 

Arendt, H. (1943). Εμείς οι Πρόσφυγες. μτφρ. Κ. Δεσποινιάδης. Πανοπτικόν, Vol. 13, 1-4. 

Ανακτήθηκε 14 Ιουνίου, 2017, από  https://www.panopticon.gr/index.php/menu-periodiko 

Arendt, H., Agamben, G. & Traverso. E. (2015). Εμείς οι Πρόσφυγες. μτφρ. Κ. Δεσποινιάδης, 

Α. Γαβριηλίδης & Ν. Κούρκουλος. Αθήνα: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου. 

Αβδελά, Ε. & Ψαρρά, Α. (1997). Σιωπηρές Ιστορίες: Γυναίκες και Φύλο στην Ιστορική 

Αφήγηση. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. 

Αθανασίου, Α. (2014). Η Εκπαίδευση Ενηλίκων ως Μέσο Ενδυνάμωσης των Ευάλωτων 

Ομάδων του Πληθυσμού. Στο 2ο Παγκύπριο Συνέδριο, 29 Νοεμβρίου 2014. Λεμεσός: 

Πανεπιστήμιο Frederick. 

Ασημακοπούλου, Ε. Α. (2013). Έκφραση Έκθεση Γενικού Ενιαίου Λυκείου: Τόμος Γ΄. Αθήνα: 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Διόφαντος 

Babbie, E. (2011). Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα. μτφρ. Γ. Βογιατζής. Αθήνα: Κριτική.  

Boeri, D. M. (2011). Τρεις Φιλοσοφικές Απόψεις για τον Χρόνο. Αρχαιολογία & Τέχνες, Ωολ. 

77, 14-23. Ανακτήθηκε 30 Αυγούστου, 2017, από http://www.archaiologia.gr/wp-

content/uploads/2011/07/77-1.pdf 

Bourdieu, P. (2006). Η Αίσθηση της Πρακτικής. μτφρ. Θ. Παραδέλλης. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.  

Βεργίδης, Δ. & Καραλής, Θ. (1999). Εκπαίδευση Ενηλίκων. Σχεδιασμός, Οργάνωση και 

Αξιολόγηση Προγραμμάτων. (Τόμος Γ). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.   

Βεργίδης, Δ. (1990). Συμβολή στην Αξιολόγηση του Προγράμματος Αλφαβητισμού 

Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης. Στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τον 

Αλφαβητισμό και τη Διδασκαλία της Μητρικής Γλώσσας, 23-25 Νοεμβρίου 1990. Αθήνα: 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Βεργίδης, Δ. (2003). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Συμβολή στην εξειδίκευση στελεχών και 

εκπαιδευτών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Claparede, E. (1953). Λειτουργική Παιδαγωγική. μτφρ. Χ. Πάτσης. Άργος: Νέο Σχολείο. 

Cohen, L. & Manion, L. (2000). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. μτφρ. Σ. Κυρανάκης, 

Χ. Μητσοπούλου, Π. Μπιθαρά, Μ. Μαυράκη & Μ. Φιλοπούλου. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Courau, S. (2000). Τα Βασικά «Εργαλεία» του Εκπαιδευτή Ενηλίκων. μτφρ. Ε. 

Μουτσοπούλου. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Derrida, J. (1992). Η Τελευταία Λέξη του Ρατσισμού. μτφρ. Χ. Λάζος. Αθήνα: Άγρα.   

https://www.panopticon.gr/index.php/menu-periodiko
http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/07/77-1.pdf
http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/07/77-1.pdf


153 
 

Derrida, J. (2015). Μία Ευρώπη της Ελπίδας. μτφρ. Λ. Σιαρέ & Ε. Παπακωνσταντίνου. Στο 

Γ. Κακολύρης (Επιμ.), Η Πολιτική και Ηθική Σκέψη του Jacques Derrida (σσ. 141-147). 

Αθήνα: Πλέθρον.   

Δελλής, Γ. Ι. (2009). Εισαγωγή στη Φιλοσοφία. Αθήνα: Τυπωθήτω. 

Δουζίνας, Κ. (2015, 16 Νοεμβρίου). Άνθρωποι, Πρόσφυγες, Ευρωπαίοι. Εφημερίδα των 

Συντακτών. Ανακτήθηκε 19 Ιουνίου, 2017, από http://www.efsyn.gr/arthro/anthropoi-

prosfyges-eyropaioi 

Eagleton, T. (1996). Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας. μτφρ. Μ. Μαυρωνάς. Αθήνα: 

Οδυσσέας.  

Hegel, G. W. F. (1993). Φαινομενολογία του Πνεύματος. μτφρ. Δ. Τζωρτζόπουλος. Αθήνα: 

Δωδώνη. 

Heidegger, M. (1978). Είναι και Χρόνος. μτφρ. Γ. Τζαβάρα. Αθήνα: Δωδώνη.  

Holub, R. C. (2004). Θεωρία της Πρόσληψης: Μία κριτική Εισαγωγή. μτφρ. Κ. Τσακοπούλου. 

Αθήνα: Μεταίχμιο.    

Ηροδότου, Κ. (2015). Η Φιλοξενία στον Derrida. Στο Γ. Κακολύρης (Επιμ.), Η Πολιτική και 

Ηθική Σκέψη του Jacques Derrida (σσ. 380-385). Αθήνα: Πλέθρον.       

Θανασάς, Π. (2001). Ο Χάιντεγκερ και η Ερμηνευτική. Ίνδικτος, Vol. 15, 137-176. 

Ιερείδης, Κ. (2016). Το νόημα της Εργασίας. Ανακτήθηκε 31 Αυγούστου, 2017, από 

http://dialogos.com.cy/blog/to-noima-tis-ergasias/#.WafA7chJbIU 

Ιωαννίδη – Καπόλου, Ε. (2006). Κοινωνιολογική Έρευνα: Μέθοδοι και Τεχνικές. Ανακτήθηκε 

27 Ιουλίου, 2017, από 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ve

d=0ahUKEwiwys259ajVAhWoCcAKHbe7BDMQFggrMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.n

sph.gr%2FFiles%2F006_Koinoniologias%2FResearch_Stages.doc&usg=AFQjCNEEhoAA4

UkjyOU0Gw-klSRzEW3mOQ  

Ιωσηφίδης, Θ. (2000). Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες. Αθήνα: 

Κριτική. 

Kant, I. (2006). Προς την Αιώνια Ειρήνη: Ένα Φιλοσοφικό Σχεδίασμα. μτφρ. Κ. Σαργέντης. 

Αθήνα: Πόλις.    

Κακολύρης, Γ. (2017). Η Ηθική της Φιλοξενίας. Ο Ζακ Ντεριντά για την Απροϋπόθετη και την 

υπό Όρους Φιλοξενία. Αθήνα: Πλέθρον. 

Καλαμοβράκα, Β., Καψή, Σ. & Σκουφή, Α. (2014). Διερεύνηση των Κοινωνικών Αναγκών και 

των Δυσκολιών των Μεταναστών Υπηκόων Τρίτων Χωρών που Διαμένουν στο Δήμο Αρχανών 

– Αστερουσίων Ηρακλείου Κρήτης. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, Ηράκλειο. 

http://www.efsyn.gr/arthro/anthropoi-prosfyges-eyropaioi
http://www.efsyn.gr/arthro/anthropoi-prosfyges-eyropaioi
http://dialogos.com.cy/blog/to-noima-tis-ergasias/#.WafA7chJbIU
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwys259ajVAhWoCcAKHbe7BDMQFggrMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nsph.gr%2FFiles%2F006_Koinoniologias%2FResearch_Stages.doc&usg=AFQjCNEEhoAA4UkjyOU0Gw-klSRzEW3mOQ
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwys259ajVAhWoCcAKHbe7BDMQFggrMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nsph.gr%2FFiles%2F006_Koinoniologias%2FResearch_Stages.doc&usg=AFQjCNEEhoAA4UkjyOU0Gw-klSRzEW3mOQ
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwys259ajVAhWoCcAKHbe7BDMQFggrMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nsph.gr%2FFiles%2F006_Koinoniologias%2FResearch_Stages.doc&usg=AFQjCNEEhoAA4UkjyOU0Gw-klSRzEW3mOQ
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwys259ajVAhWoCcAKHbe7BDMQFggrMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nsph.gr%2FFiles%2F006_Koinoniologias%2FResearch_Stages.doc&usg=AFQjCNEEhoAA4UkjyOU0Gw-klSRzEW3mOQ


154 
 

Κανελλοπούλου, Α. & Σωτηροπούλου, Ι. (2013). Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική και η 

Σύνδεση της με την Αγορά Εργασίας. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

Καπραβέλου, Α. (2012). Η σημασία των θεωριών μάθησης με τις νέες τεχνολογίες για την 

Ανοικτή και Εξ’ Αποστάσεων Εκπαίδευση. Στο Α. Τριλιανός, Γ. Κουτρομάνος & Ν. 

Αλεξόπουλος (Επιμ.), Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή, Η Ποιότητα στην 

Εκπαίδευση: Τάσεις και Προοπτικές. 11-13 Μαΐου 2012 (σσ.109-119). Αθήνα: Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. 

Καραβάκου, Β. (2009). Δοκίμια στην Εγελιανή Φιλοσοφία της Παιδείας. Αθήνα: Gutenberg.  

Καραλής, Θ. (2005). Σχεδιασμός Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Πάτρα: Ελληνικό 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

Κόκκος, Α. (2005). Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Θεωρητικό Πλαίσιο και 

Προϋποθέσεις Μάθησης. (Τόμος Α). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

Κοτζαμάνη, Α., Λαφαζάνης, Γ. & Σκλάβου, Κ. (2010). Συμβουλευτική Προσφύγων, 

Παλλινοστούντων, Μεταναστών και Αιτούντων Ασύλου. Αθήνα: Ινστιτούτο Διαρκούς 

Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

Κουμασίδης, Ι. (2015). Jacques Derrida. Δικαιοσύνη και Φιλοξενία ως Συνθήκη του 

Σύγχρονου Πολιτισμού. Στο Γ. Κακολύρης (Επιμ.), Η Πολιτική και Ηθική Σκέψη του Jacques 

Derrida (σσ. 386-394). Αθήνα: Πλέθρον.  

Κούντιος, Γ., Παπαδάκη – Κλαυδιανού Α. & Αρβανιτίδης, Γ. (2017). Απόκτηση 

Επαγγελματικών Δεξιοτήτων/Προσόντων για Οικονομικούς Μετανάστες/στριες στον Αγροτικό 

Χώρο: Η Περίπτωση της Θεσσαλίας. Ανακτήθηκε 22 Απριλίου, 2017, από 

https://student.cc.uoc.gr/uploadFiles/181-

%CE%91%CE%93%CE%A1%CE%9A390/%CE%9A%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%

84%CE%B9%CE%BF%CF%82%20%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%85%CE%B4%CE

%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%20%CE%91%CF%81%CE%B2%CE%B1%

CE%BD%CE%B9%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82.pdf 

Κουσκουβέλης, Η. (2015). Ποιος ευθύνεται για τη Συρία; Και ποιος πληρώνει; Ανακτήθηκε 

11 Ιανουαρίου, 2017, από http://www.kouskouvelis.gr/site/el/arthra-gnomis/kouskouvelis-

exoteriki-politiki/item/229. 

Κυπριανού, Δ. (2011). Παιδιά Μεταναστών σε Ελλάδα και Κύπρο – Υποκειμενοποίηση και 

Υποκειμενικότητα ως Αποτέλεσμα Διαμεσολαβητικών Διαδικασιών σε Συνθήκες 

Μετανάστευσης. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 

Κωνσταντινίδου, Β. (2014). Η Αρχή του Non-Refoulement στο Γενικό Διεθνές Δίκαιο. 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. 

Λάγιος, Θ., Λέκκα, Β. & Πανουτσόπουλος, Γ. (2016). Διάχυση Συνόρων, Χάραξη Σωμάτων, 

Σημεία Καταγραφής. Αθήνα: Futura.  

https://student.cc.uoc.gr/uploadFiles/181-%CE%91%CE%93%CE%A1%CE%9A390/%CE%9A%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82%20%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%85%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%20%CE%91%CF%81%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82.pdf
https://student.cc.uoc.gr/uploadFiles/181-%CE%91%CE%93%CE%A1%CE%9A390/%CE%9A%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82%20%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%85%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%20%CE%91%CF%81%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82.pdf
https://student.cc.uoc.gr/uploadFiles/181-%CE%91%CE%93%CE%A1%CE%9A390/%CE%9A%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82%20%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%85%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%20%CE%91%CF%81%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82.pdf
https://student.cc.uoc.gr/uploadFiles/181-%CE%91%CE%93%CE%A1%CE%9A390/%CE%9A%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82%20%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%85%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%20%CE%91%CF%81%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82.pdf
https://student.cc.uoc.gr/uploadFiles/181-%CE%91%CE%93%CE%A1%CE%9A390/%CE%9A%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82%20%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%85%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%20%CE%91%CF%81%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%84%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82.pdf
http://www.kouskouvelis.gr/site/el/arthra-gnomis/kouskouvelis-exoteriki-politiki/item/229
http://www.kouskouvelis.gr/site/el/arthra-gnomis/kouskouvelis-exoteriki-politiki/item/229


155 
 

Λεονταρή, Α. (1998). Αυτοαντίληψη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 

Machiavelli, N. B. (1961). Ο ηγεμόνας. μτφρ. Η. Ανδρεάδη. Αθήνα: Κάκτος. 

Μαντής, Κ. (2015). Εργασία – Επάγγελμα. Ανακτήθηκα 31 Αυγούστου, 2017 από 

https://latistor.blogspot.gr/2015/07/blog-post_25.html 

Μιχαήλ, Β. Γ. (2014). Η Φιλοξενία στην Αρχαία Ελλάδα. Ανακτήθηκε 18 Σεπτεμβρίου, 2017, 

από http://www.logiosermis.net/2014/12/blog-post_764.html#.Wb-ZTchJbIU  

Μπαλτατζής, Δ. & Νταβέλος, Π. (2009). Η σημασία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο 

σύγχρονο σχολείο και τα προβλήματα της. Στο 12ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διαπολιτισμική 

Εκπαίδευση – Μετανάστευση –Διαχείριση Συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας, 

19-21 Ιουνίου 2009 (σσ. 252-262). Πάτρα: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών. 

Μπαμπινιώτης, Γ. (1998). Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: Κέντρο 

Λεξικολογίας.  

Μπάτλερ, Τ. & Αθανασίου, Α. (2016). Απ-αλλοτρίωση. Η Επιτελεστικότητα στο Πολιτικό. 

Αθήνα: Τόπος. 

Νημά, Ε. & Καψάλης, Α. (2002). Σύγχρονη Διδακτική. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας. 

Plummer, K. (2000). Τεκμήρια Ζωής: Εισαγωγή στα Προβλήματα και τη Βιβλιογραφία μιας 

Ανθρωπιστικής Μεθόδου. μτφρ. Χ. Λιαναντωνάκη. Αθήνα: Gutenberg. 

Plummer, K. (2000). Τεκμήρια Ζωής: Εισαγωγή στα Προβλήματα και τη Βιβλιογραφία μιας 

Ανθρωπιστικής Μεθόδου. μτφρ. Χ. Λιαναντωνάκη. Αθήνα: Gutenberg. 

Παπαϊωάννου, Ε. (2014). Η Ενδυνάμωση Ευάλωτων Ενηλίκων μέσα από την Εκπαίδευση. 

Στο Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων: 2012-2014. 

Αθήνα: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.  

Παπανικολάου, Π. (2015). Η διαχρονική Αξία της Μόρφωσης. Ανακτήθηκε 30 Αυγούστου, 

2017, από http://www.thecolumnist.gr/2015/05/blog-post_73.html 

Παπανούτσος, Π. Ε. (1977). Φιλοσοφία και Παιδεία. Αθήνα: Ίκαρος. 

Παπασταμάτης, Ι. Α. (2010). Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θεμέλια Διδακτικής Πράξης. Αθήνα: 

Σιδέρης. 

Πουρκός, Μ. Α. (2010). Η φαινομενολογική μέθοδος έρευνας: Από τη φιλοσοφική προοπτική 

στην επιστημονική ποιοτική έρευνα. Στο Μ. Δαφέρμος & Μ. Α Πουρκός (Επιμ.), Ποιοτική 

έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες. Επιστημολογικά, Μεθοδολογικά και Ηθικά Ζητήματα (σσ. 

371-412). Αθήνα: Τόπος. 

https://latistor.blogspot.gr/2015/07/blog-post_25.html
http://www.logiosermis.net/2014/12/blog-post_764.html#.Wb-ZTchJbIU
http://www.thecolumnist.gr/2015/05/blog-post_73.html


156 
 

Ricoeur, P. (1989). Δοκίμια Ερμηνευτικής. μτφρ. Α. Μουρίκη. Αθήνα: Μορφωτικό Ινστιτούτο 

Αγροτικής Ανάπτυξης.   

Rogers, A. (1999). Η Εκπαίδευση Ενηλίκων. μτφρ. Μ. Παπαδοπούλου & Μ. Τόμπρου. 

Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Romily, J. (1999). Γιατί η Ελλάδα; μτφρ. Κ. Μηλιαρέση & Α. Αθανασίου. Αθήνα: Το Άστυ. 

Sokolowski, R. (2003). Εισαγωγή στη φαινομενολογία. μτφρ. Π. Κόντος. Πάτρα: Εκδόσεις 

Πανεπιστημίου Πατρών. 

Spiegelberg, H. (1983). Φαινομενολογία. μτφρ. Ζ. Δρακοπούλου. Εποπτεία, Vol. 82, 769-771. 

Σαλβάρη, Ε. Μ. (2009). Τα Προγράμματα Σπουδών στα ΚΕΕ Ρόδου: Οι απόψεις των 

Εκπαιδευόμενων Προσφύγων και Μεταναστών. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ρόδος. 

Σπαθανά, Ε. (2003). Νομική συνδρομή σε Πρόσφυγες και Αιτούντες Άσυλο στην Ελλάδα. 

Αθήνα: Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες. 

Τζούμα, Α. (2006). Ερμηνευτική: Από τη Βεβαιότητα στην Υποψία. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Τσιμπουκλή, Α. (1999). Η Εκπαίδευση Ειδικών Ομάδων. Στο Βαϊκούση, Δ., Βαλάκας, Ι., 

Κόκκος, Α. & Τσιμπουκλή, Α. (Επιμ.) Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εκπαιδευτικές Μέθοδοι – 

Ομάδα Εκπαιδευόμενων (σσ. 241-259). Πάτρα: Ε.Α.Π. 

Τσιώλης, Γ. (2006). Ιστορίες Ζωής και Βιογραφικές Αφηγήσεις. Αθήνα: Κριτική.  

Τσιώλης, Γ. (2010). Η επικαιρότητα της βιογραφικής προσέγγισης στην ποιοτική κοινωωική 

έρευνα. Στο Μ. Δαφέρμος & Μ. Α Πουρκός (Επιμ.), Ποιοτική έρευνα στις Κοινωνικές 

Επιστήμες. Επιστημολογικά, Μεθοδολογικά και Ηθικά Ζητήματα (σσ. 347-370). Αθήνα: 

Τόπος. 

Τσιώλης. Γ. (2014). Μέθοδοι και Τεχνικές Ανάλυσης στην Ποιοτική και Κοινωνική Έρευνα. 

Αθήνα: Κριτική.  

Χασάπης, Δ. (2000). Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εφαρμογή και Αξιολόγηση Προγραμμάτων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

 

Χατζηγεωργίου, Γ. (2001). Γνώθι το Curriculum. Αθήνα: Ατραπός. 

Χατζηπαναγιώτου, Π. (2001). Η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών: Ζητήματα Οργάνωσης, 

Σχεδιασμού και Αξιολόγησης. Αθήνα: Τυπωθήτω. 

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία 

Aanstoos, C., Fischer, W. F., Giorgi, A. & Wertz, F. (2007). Phenomenology and 

Psychological Research. Pittsburgh: Doquesne University Press. 



157 
 

Abu – Nasr, D., Nereim, V. & Almashabi, D. (2015, 4 Σεπτεμβρίου). Syria’s Refugees Feel 

More Welcome in Europe Than In Gulf. Bloomberg. Retrieved May 20, 2017, from 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-04/syria-s-refugees-feel-more-welcome-

in-europe-than-in-the-gulf.  

Apitzsch, U. & Siouti, I. (2007). Biographical Analysis as an Interdisciplinary Research 

Perspective in the Field of Migration Studies. Retrieved July 20, 2017, from 

https://www.york.ac.uk/res/researchintegration/Integrative_Research_Methods/Apitzsch%20

Biographical%20Analysis%20April%202007.pdf 

Applebaum, M. (2012). Husserl’s phenomenology: A short introduction for psychologists. 

Retrieved July 11, 2017, from https://www.slideshare.net/Epoche557/husserls-

phenomenology-a-short-introduction-for-psychologists 

Audi, R. (2011). The Cambridge Dictionary of Philosophy, Second Edition. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Bader, V. (2005). The Ethics of Migration. Constellations, 16, pp. 331-361. doi: 

10.1111/j.1351-0487.2005.00420. 

Barbado, M. (2017, April 11). The story of Bashar-Al-Ashad. The New York Times. Retrieved 

June 16, 2017, from https://www.nytimes.com/2017/04/11/podcasts/the-daily/bashar-al-

assad.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FSyria&action=click&contentCollection=world

&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=81&pgtype=colle

ction 

Beck, U. (1986). Risk Society: Towards a New Modernity. London: SAGE. 

Brentano, F. (2009). Psychology from an Empirical Standpoint. transl. A. C. Rancurello, D. 

B. Terrell & L.L McAlister. London: Routledge.  

Candy, P. C. (2016). Constructivism and the Study of Self-direction in Adult Learning. Taylor 

and Francis Online, 21, pp. 95-116. doi: http://dx.doi.org/10.1080/02660850.1989.11730524. 

Christiano, T. (2015, 25 November). Morality Is Not Risk Free. Daily Nous. Retrieved June 

20, 2017, from http://dailynous.com/2015/11/25/philosophers-on-the-syrian-refugees/ 

Cohen, E. (2015, 25 November). If Not Idealism, At Least Pragmatism. Daily Nous. 

Retrieved June 19, 2017, from http://dailynous.com/2015/11/25/philosophers-on-the-syrian-

refugees/ 

Derrida, J. (2001). On Cosmopolitanism and Forgiveness. London: Routledge. 

Derrida. J. (1999). Hospitality, Justice and Responsibility. A dialogue with Jacques Derrida. 

In R. Kearney & M. Dooley (Eds), Questioning Ethics: Contemporary Debates in Philosophy 

(pp. 65-83). London: Routledge.  

Descartes, R. (1998). Discourse on Method and Meditations on First Philosophy. transl. D. A. 

Cress. Indianapolis: Hackett Publishing. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-04/syria-s-refugees-feel-more-welcome-in-europe-than-in-the-gulf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-04/syria-s-refugees-feel-more-welcome-in-europe-than-in-the-gulf
https://www.york.ac.uk/res/researchintegration/Integrative_Research_Methods/Apitzsch%20Biographical%20Analysis%20April%202007.pdf
https://www.york.ac.uk/res/researchintegration/Integrative_Research_Methods/Apitzsch%20Biographical%20Analysis%20April%202007.pdf
https://www.slideshare.net/Epoche557/husserls-phenomenology-a-short-introduction-for-psychologists
https://www.slideshare.net/Epoche557/husserls-phenomenology-a-short-introduction-for-psychologists
https://www.nytimes.com/2017/04/11/podcasts/the-daily/bashar-al-assad.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FSyria&action=click&contentCollection=world&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=81&pgtype=collection
https://www.nytimes.com/2017/04/11/podcasts/the-daily/bashar-al-assad.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FSyria&action=click&contentCollection=world&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=81&pgtype=collection
https://www.nytimes.com/2017/04/11/podcasts/the-daily/bashar-al-assad.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FSyria&action=click&contentCollection=world&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=81&pgtype=collection
https://www.nytimes.com/2017/04/11/podcasts/the-daily/bashar-al-assad.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FSyria&action=click&contentCollection=world&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=81&pgtype=collection
http://dx.doi.org/10.1080/02660850.1989.11730524
http://dailynous.com/2015/11/25/philosophers-on-the-syrian-refugees/
http://dailynous.com/2015/11/25/philosophers-on-the-syrian-refugees/
http://dailynous.com/2015/11/25/philosophers-on-the-syrian-refugees/


158 
 

Dorman, S. (2014). Educational Needs Assessment for Urban Syrian Refugees in Turkey. 

Retrieved April 30, 2017, from http://www.alnap.org/resource/19464 

Dummet, M. (2001). On Immigration and Refugees. London: Routledge. 

Elias, J. L, & Merriam, S. (1980). Philosophical foundations of adult education. Malabar, FL: 

Krieger. 

Esses, M. V., Sutter, A. & Medianu, S. (2016). The Automatic Dehumanization of Refugees: 

Causes and Consequences. In M. Kronfeldner (Ed.), Conference in Dehumanization: New 

approaches to understanding the politics of human nature, 6-8 April 2016 (pp. 5-6). 

Budapest: CEU. 

Fink, E. (1970). The Phenomenological Philosophy of Edmund Husserl and Contemporary 

Criticism. transl. R. O. Elveton. Chicago: Quadrangle Books. 

Gadamer, H. G. (2004). Truth and Method. transl. J. Weinsheimer & D. G. Marshall. London: 

Continuum. 

Gallagher, S. & Zahazi, D. (2008). The Phenomenological Mind: An Introduction to 

Philosophy of Mind and Cognitive Science. London: Routledge. 

Grilsinan, K. (2015, October 29). The confused Person’s Guide to the Syrian Civil War. The 

Atlantic. Retrieved June 24, 2017, from 

https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/10/syrian-civil-war-guide-

isis/410746/ 

Hayter, T. (2004). Open Borders. The Case Against Immigration Controls. London: Pluto 

Press. 

Heidegger, M. (1982). The Basic Problems of Phenomenology. transl. A. Hofstadter. 

Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press. 

Hingel, A. (2001). Education policies and European governance. Brussels: European 

Commission. 

Husserl, E. (1970). The Crisis of European Sciences and Transcendental  Phenomenology. 

transl. D. Carr. Evanston: Northwestern University Press. 

Husserl, E. (1977). Phenomenological Psychology. transl. J. Scanlon. The Hague: Martinus.  

Husserl, E. (2012). Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology. transl. W. R. B. 

Gibson. London: Routledge. 

James, W. (1980). The Principles of Psychology. New York: H. Holt. 

Joas, H. (1993). Pragmatism and the Social Theory. Chicago: Chicago University Press. 

http://www.alnap.org/resource/19464
https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/10/syrian-civil-war-guide-isis/410746/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2015/10/syrian-civil-war-guide-isis/410746/


159 
 

Kafle, N. P. (2011). Hermeneutic Phenomenological Research Method Simplified. Bodhi: An 

Interdisciplinary Journal, Vol. 5, 181-199. Retrieved July 18, 2017, from 

http://kucc.ku.edu.np/bodhi/vol5_no1/11.%20Narayan%20Kafle.%20Hermeneutic%20Pheno

menological%20Research%20Method.pdf 

Kant, I. (1788). Critique of Practical Reason. μτφρ. L. W. Beck. New York: Maxwell 

Macmillan. 

Kant, I. (2004). Metaphysical Foundations of Natural Science. transl. M. Friedman. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Kanu, Y. (2008). Educational Needs and Barriers for African Students in Manitoba. Canadian 

Journal of Education. Vol 31 (No4), 915-940. Ανακτήθηκε 24 Μαΐου, 2017, από 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ830509.pdf 

Knowles, M. S. (1980). The Modern Practice Of Adult Education: From Pedagogy to 

Andragogy (2nd ed.). New York: Cambridge Books. 

Lee, M. Y. & Sheared, V. (2002). Socialization and Immigrant Students’ Learning in Adult 

Education Programs. Retrieved September 9, 2017, from 

https://eric.ed.gov/ERICDocs/Socialization 

Linden, H. (2004). “Immigration”, “Immanuel Kant” and “Kantian Ethics”. Retrieved June 

15, 2017, from http://digitalcommons.butler.edu/facsch_papers/62 

Lopez, J. S. & Louis, M. C. (2009). The Principles of Strengths-Based Education. Journal of 

College and Character, 10, pp. 2-9. doi: 10.2202/1940-1639.1041. 

Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review, Vol 50 (No4), 

370-395, Ανακτήθηκε 12 Απριλίου, 2017, από  

https://docs.google.com/file/d/0BJeCa2Z7hNjZlNDNhOTEtMWNkYi00YmFhLWI3YjUtM

DEyMDJkZDExNWRm/edit 

Merleau-Ponty, M. (1962). Phenomenology of Perception. transl. C. Smith. London: 

Routledge. 

Monette, M. L. (1977). The concept of educational need: An analysis of selected literature. 

Adult Education Quarterly, Vol. 27 (No 2), 116-127. 

Pellauer, D. & Dauenhauer, B. (2016). Paul Ricoeur. In E. N. Zalta (Ed.), Stanford 

Encyclopedia of Philosophy. Stanford: Stanford University. 

Philipse, H. (2003). The phenomenological movement. In T. Baldwin (Eds.), The Cambridge 

History of Philosophy. (pp. 1875-1945). Cambridge: Cambridge University Press. 

Preston, J. (2011, February 9). Syria Restores Access to Facebook and YouTube. The New 

York Times. Retrieved June 25, 2017 from 

http://www.nytimes.com/2011/02/10/world/middleeast/10syria.html 

http://kucc.ku.edu.np/bodhi/vol5_no1/11.%20Narayan%20Kafle.%20Hermeneutic%20Phenomenological%20Research%20Method.pdf
http://kucc.ku.edu.np/bodhi/vol5_no1/11.%20Narayan%20Kafle.%20Hermeneutic%20Phenomenological%20Research%20Method.pdf
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ830509.pdf
https://eric.ed.gov/ERICDocs/Socialization
http://digitalcommons.butler.edu/facsch_papers/62
http://www.nytimes.com/2011/02/10/world/middleeast/10syria.html


160 
 

Ricoeur, P. (1965). History and Truth. transl. C. A. Kelbley. Evanston: Northwestern 

University Press. 

Ricoeur, P. (1966). Freedom and Nature. transl. E. V. Kohak. Evanston: Northwestern 

University Press. 

Ricoeur, P. (1974). The Conflict of Interpretation: Essays in Hermeneutics. transl. D. Idhe. 

Evanston: Northwestern University Press. 

Ricoeur, P. (1976). Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning. transl. F. 

Worth. Texas: Texas Christian University Press.  

Ricoeur, P. (1986). Fallible Man. transl. C. A. Kelbley. New York: Fordham University 

Press.    

Ricoeur, P. (1998). Hermeneutics & The Human Sciences. transl. J. B. Thompson. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Rieman, G. (2003). A Joint Project Against the Backdrop of a Research Tradition: An 

Introduction to “Doing Biographical Research”. FQS: Qualitative Social Research, Vol.4 

(No3). 1-18. Retrieved July 21, 2017, from http://www.qualitative-

research.net/index.php/fqs/article/view/666/1440 

Rogers, A. (1996). Teaching Adults. London: Open University Press. 

Rugman, J. (2016). Aleppo Evacuations Continue. Retrieved June 24, 2017, from 

https://www.channel4.com/news/aleppo-evaculations-continue 

Schutz, A. & Luckman, T. (1973). The structures of the life-world. IL: Northwestern 

University Press. 

Schütze, F. (1983). Biographieforschung und Narratives Interviews. In Neue Praxis (pp. 283-

293). Heidelberg: Verlag.  

Sharwood, A. (2016). 10 Simple points to help you understand the Syrian conflict. Retrieved 

from http://www.news.com.au/world/10-simple-points-to-help-you-understand-the-syria-

conflict/news-story/ab4bf33fed028d63990b8e09e6778ee7 

Smieszek, M. (2016). De Jure Dignity and De Facto Dehumanization of Asylum Seekers. In 

M. Kronfeldner (Ed.), Conference in Dehumanization: New approaches to understanding the 

politics of human nature, 6-8 April 2016 (p. 14). Budapest: CEU. 

Smith, J. A., Flowers, P. & Larkin, M. (2009). Interpretative Phenomenological Analysis: 

Theory, Method and Research. London: SAGE. 

Still, J. (2010). Derrida and Hospitality. Theory and Practice. Edinburgh: Edinburgh 

University Press. 

http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/666/1440
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/666/1440
https://www.channel4.com/news/aleppo-evaculations-continue
http://www.news.com.au/world/10-simple-points-to-help-you-understand-the-syria-conflict/news-story/ab4bf33fed028d63990b8e09e6778ee7
http://www.news.com.au/world/10-simple-points-to-help-you-understand-the-syria-conflict/news-story/ab4bf33fed028d63990b8e09e6778ee7


161 
 

Stone, J. (2016, 1 September). Syrian refugee crisis: How different countries have responded. 

Independent. Retrieved June 24, 2017, from 

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/syrian-refugee-crisis-how-different-countries-

have-responded-france-lebanon-uk-a7220616.html 

Szczepanik, R. & Siebert, S. (2015). The Triple Bind of Narration: Fritz Schütze’s 

Biographical Interview in Prison Research and Beyond. SAGE Journals, 50, pp. 285-300. 

doi:  https://doi.org/10.1177/0038038515570145 

Terra, M. G, Gonsalves, L. H. T, Kotzias, E., Santos, A. & Erdmann, A. L. (2009). The use of 

Paul Ricoeur’s Hermeneutic-Phenomenology Philosophy as a Methodological Framework to 

Guide an Educational Nursing Research. Acta Paul Enferm, Vol.22 (No 1), pp. 9-93. 

Retrieved July 19, 2017, from http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-

21002009000100016&script=sci_arttext&tlng=en 

Thomas, W. I. & Znaniechi, F. (1984). The Polish peasant in Europe and America. IL: 

University of Illinois Press. 

Todres L. & Galvin, K. T. (2008). Embodied Interpretation: A Novel Way of Evocatively Re-

presenting Meanings in Phenomenological Research. SAGE Journals, Vol. 8 (No5), 568-583. 

Retrieved July 17, 2017, from 

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1468794108094866 

Wilson, L. & Easen, P. (1995). Teacher Needs and Practice Developments: Implications for 

In-classroom Support. British Journal of In-service Education, Vol 21 (No 3), 273-284. 

Wintour, P. (2017, June 13). EU takes action against eastern states refusing to take refugees. 

The Guardian. Retrieved June 21, 2017, from 

https://www.theguardian.com/world/2017/jun/13/eu-takes-action-against-eastern-states-for-

refusing-to-take-refugees 

Zizek, S. (2016). Refugees, Terror and Other Troubles with the Neighbors. New York: 

Melville House. 

Ηλεκτρονικές Πηγές 

Syria’s civil war explained from the beginning. (2017, May 16). Retrieved from 

http://www.aljazeera.com/news/2016/05/syria-civil-war-explained-160505084119966.html 

Syrian Civil War Fast Facts. (2017, June 13). Retrieved from: 

http://edition.cnn.com/2013/08/27/world/meast/syria-civil-war-fast-facts/index.html 

Why is there a war in Syria? (2017, April 7). Retrieved from 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35806229 

Επ’ αόριστον αναβολή στις συνομιλίες για τη Συρία. (2017, 8 Ιουνίου). Ανακτήθηκε από 

https://www.efsyn.gr/arthro/akomi-mia-anavoli-stis-synomilies-gia-tin-syria 

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/syrian-refugee-crisis-how-different-countries-have-responded-france-lebanon-uk-a7220616.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/syrian-refugee-crisis-how-different-countries-have-responded-france-lebanon-uk-a7220616.html
https://doi.org/10.1177/0038038515570145
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-21002009000100016&script=sci_arttext&tlng=en
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-21002009000100016&script=sci_arttext&tlng=en
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1468794108094866
https://www.theguardian.com/world/2017/jun/13/eu-takes-action-against-eastern-states-for-refusing-to-take-refugees
https://www.theguardian.com/world/2017/jun/13/eu-takes-action-against-eastern-states-for-refusing-to-take-refugees
http://www.aljazeera.com/news/2016/05/syria-civil-war-explained-160505084119966.html
http://edition.cnn.com/2013/08/27/world/meast/syria-civil-war-fast-facts/index.html
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-35806229
https://www.efsyn.gr/arthro/akomi-mia-anavoli-stis-synomilies-gia-tin-syria


162 
 

Ευρώπη: Πρόσφυγες και Μετανάστες σε Κίνδυνο. (2015, 23 Νοεμβρίου). Ανακτήθηκε από 

https://www.amnesty.gr/action/campaigns/20014/sos-eyropi-prosfyges-kai-metanastes-se-

kindyno 

Στην πλέον δεινή θέση από ποτέ τα παιδιά στη Συρία. (2017, 13 Μαρτίου). Ανακτήθηκε από 

https://www.unicef.gr/%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CF%80%CE%BB%CE%AD%CE%BF%CE%BD-

%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AE-

%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C-

%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AD-%CF%84%CE%B1-

%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7-

%CF%83%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1/a2-941-9 

Νομοθεσία 

Ηνωμένα Έθνη. (1951, 28 Ιουλίου). Σύμβασις Περί του Καθεστώτος των Προσφύγων. 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ανακτήθηκε 12 Ιουνίου, 2017, από 

https://www.unric.org/html/greek/pdf/refugeeconvention-GRE.pdf 

ΜΕΜΟ (15/5597 09-09-2015). Προσφυγική κρίση: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αναλαμβάνει 

Αποφασιστική Δράση. Ανακτήθηκε 20 Ιουνίου, 2017, από http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-15-5597_el.htm 

ΟΕΚ (2008/115/ΕΚ 16-12-2008). Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την 

επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακτήθηκε 20 Ιουνίου, 2017 από http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:El:PDF 

ΣΕΚ (2012/C 326/01  26-10-2012). Ενοποιημένη Απόδοση της Συνθήκης για τη Λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακτήθηκε 21 

Ιουνίου, 2017, από http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT 

Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. (1979). Εγχειρίδιο για τις 

Διαδικασίες και τα Κριτήρια Καθορισμού του Καθεστώτος των Προσφύγων. μτφρ. Μ. Φλώρου 

& Σ. Βασιλούνη. Αθήνα: Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. 

ΦΕΚ (51/Α/ 03-04-2016) (2016). Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 1197. Ανακτήθηκε 13 

Ιουνίου, 2017, από https://www.e-nomothesia.gr/kat-allodapoi/prosphuges-politiko-

asulo/nomos-4375-2016-phek-51-a-3-4-2016.html 

ΦΕΚ (80/Α/ 01-04-2016) (2016). Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 1303. Ανακτήθηκε 16 

Μαΐου, 2017, από  http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2014/06/4251_2014.pdf 

Βουλή των Ελλήνων. (2013) Σύνταγμα της Ελλάδας. Αθήνα: Διεύθυνση Εκδόσεων και 

Εκτυπώσεων της Βουλής των Ελλήνων. 

https://www.amnesty.gr/action/campaigns/20014/sos-eyropi-prosfyges-kai-metanastes-se-kindyno
https://www.amnesty.gr/action/campaigns/20014/sos-eyropi-prosfyges-kai-metanastes-se-kindyno
https://www.unicef.gr/%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%AD%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AD-%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1/a2-941-9
https://www.unicef.gr/%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%AD%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AD-%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1/a2-941-9
https://www.unicef.gr/%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%AD%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AD-%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1/a2-941-9
https://www.unicef.gr/%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%AD%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AD-%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1/a2-941-9
https://www.unicef.gr/%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%AD%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AD-%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1/a2-941-9
https://www.unicef.gr/%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%AD%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AD-%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1/a2-941-9
https://www.unicef.gr/%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%AD%CE%BF%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AD-%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1/a2-941-9
https://www.unric.org/html/greek/pdf/refugeeconvention-GRE.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5597_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5597_el.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:El:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:El:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://www.e-nomothesia.gr/kat-allodapoi/prosphuges-politiko-asulo/nomos-4375-2016-phek-51-a-3-4-2016.html
https://www.e-nomothesia.gr/kat-allodapoi/prosphuges-politiko-asulo/nomos-4375-2016-phek-51-a-3-4-2016.html
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2014/06/4251_2014.pdf


163 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

Α. Ενημερωτικό φυλλάδιο προς τους συμμετέχοντες 

Ταυτότητα έρευνας 

 

Η έρευνα στην οποία καλείστε να συμμετέχετε διεξάγεται στα πλαίσια της διπλωματικής μου 

εργασίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με κατεύθυνση τη Συνεχιζόμενη 

Εκπαίδευση. Ο τίτλος της εργασίας είναι «Διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών ενηλίκων 

Σύριων προσφύγων με τη βιογραφική/αφηγηματική και τη φαινομενολογική/ερμηνευτική 

προσέγγιση» και σκοπός της να διερευνήσει τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές σας ανάγκες, όπως αυτές 

διαμορφώθηκαν μετά τα τελευταία γεγονότα της ζωής σας. Επιπλέον, στοχεύει να αναδείξει τα 

γνωστικά αντικείμενα, με τη διδασκαλία των οποίων, θα αποκτήσετε τις κατάλληλες γνώσεις, 

δεξιότητες και στάσεις για την ομαλή ένταξη σας στις νέες συνθήκες της καθημερινότητας σας 

και να παρέχει προτάσεις για την υλοποίηση ή τη βελτίωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας και να αναδεικνύουν τις προσωπικότητες σας.  

 

Η προσέγγιση στο συγκεκριμένο θέμα θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός συνδυασμού της 

αφηγηματικής/βιογραφικής και της φαινομενολογικής/ερμηνευτικής μεθόδου. Εξέχουσα σημασία 

θα δοθεί στις εμπειρίες σας, όπως εσείς τις βιώσατε και τις περιγράφετε και στην αξία της 

εκπαίδευσης στη διαδρομή του βίου σας. 

 

Τι χρειάζεται να κάνετε 

 

Στη συνέντευξη που θα ακολουθήσει, είστε ελεύθεροι να απαντήσετε σε όσες ερωτήσεις 

επιθυμείτε, να εκφράσετε τις σκέψεις σας και να μοιραστείτε εμπειρίες σας σχετικές με το θέμα. 

Πριν την έναρξη της συνέντευξης θα σας δοθεί γραφική ύλη, προκειμένου να σημειώνετε πιθανόν 

σχόλια ή οτιδήποτε άλλο επιθυμείτε να αναφέρετε στη συνέντευξη. Το συγκεκριμένο χαρτί 

αποτελεί μέρος της έρευνας, γι αυτό και στο τέλος θα χρειαστεί να μου το προσκομίσετε. Στη 

δεύτερη φάση της έρευνας, θα σας ζητηθεί να καταγράψετε κάποιες βασικές σκέψεις για την 

κατάσταση που βιώνετε τώρα αλλά και γι αυτή που ελπίζετε στο μέλλον. 

 

Η διαδικασία των συνεντεύξεων θα πραγματοποιηθεί παρουσία μεταφραστή, επομένως μπορείτε 

να εκφράζεστε στη μητρική σας γλώσσα. Οι συνεντεύξεις θα καταγράφονται και έπειτα από την 

απομαγνητοφώνηση τους θα σας δοθεί γραπτό κείμενο, για επιβεβαίωση των λεγομένων σας.  

 

Τέλος, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η έρευνα θα τηρήσει όλες τις προϋποθέσεις της 

ερευνητικής δεοντολογίας. Τα μοναδικό προσωπικό στοιχείο που θα σας ζητηθεί είναι η ηλικία 

σας, ενώ τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν είναι αυστηρώς εμπιστευτικά. Η συμμετοχή στη 

συγκεκριμένη προσπάθεια είναι εθελοντική και η ειλικρίνεια στις απαντήσεις σας θα συμβάλλει 

στη διαμόρφωση μίας ουσιαστικής εικόνας για τις ανάγκες σας. 

 

Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή και το χρόνο σας. 

 

Με εκτίμηση, 

Νατάσα Κεφαλά. 
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Β. Οδηγός συνέντευξης για Διπλωματική Εργασία (στην ελληνική γλώσσα) 

Θεματικές Ενότητες – Ερωτήσεις 

     1. Εξιστόρηση και Αποτίμηση βίου  

1) Μπορείτε να διηγηθείτε την ιστορία του βίου σας, ξεκινώντας από τα παιδικά σας χρόνια 

έως και τη στιγμή που χρειάστηκε να φύγετε από τη Συρία;   Μπορείτε να αναφέρετε όσα 

γεγονότα και εμπειρίες θεωρείτε σημαντικά. 

2) Πώς θα χαρακτηρίζατε τη ζωή σας στη Συρία;  

3) Μπορείτε να διηγηθείτε την εμπειρία σας κατά τη διάρκεια της αποχώρησής σας από τη 

Συρία μέχρι και τη στιγμή που φτάσατε στην Ελλάδα;  

4) Πώς νοιώσατε όταν συνειδητοποιήσατε ότι πρέπει να εγκαταλείψετε τη Συρία; 

Αισθανθήκατε ποτέ ότι κινδυνέψατε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας; 

5) Θα ήθελα να διηγηθείτε την ιστορία του βίου σας από τη στιγμή που φτάσατε στην 

Ελλάδα έως και σήμερα. Μπορείτε να αναφέρετε τα γεγονότα και τις εμπειρίες που 

θεωρείτε σημαντικά. 

      2. Συνθήκες Διαβίωσης 

1) Πώς θα περιγράφατε την καθημερινότητα σας αυτή τη στιγμή;  

2) Πώς ορίζετε τον χρόνο μέσα σε αυτήν;  

3) Θεωρείτε ότι σας παρέχεται η κατάλληλη βοήθεια/υποστήριξη για την αποδοχή των νέων 

συνθηκών της ζωής σας; Εάν ναι, από ποιους; 

4) Τι θα επιθυμούσατε ώστε να βελτιωθεί με τον οποιοδήποτε τρόπο η καθημερινότητα σας; 

5) Πως θα χαρακτηρίζατε πλέον την καθημερινή σας ζωή;  

     3. Εκπαιδευτικές Εμπειρίες  

1) Ποιες είναι οι εκπαιδευτικές εμπειρίες που έχουν ιδιαίτερη σημασία για εσάς;  

2) Αισθάνεστε ότι δεν καταφέρατε να σπουδάσετε / επιμορφωθείτε όσο θα θέλατε; Εάν ναι, 

πού το αποδίδετε;  

3) Έχετε παρακολουθήσει στο παρελθόν εκπαιδευτικά προγράμματα; Αφορούσαν το 

επάγγελμα σας ή ήταν του ενδιαφέροντος σας; Υπήρχε γενικά η δυνατότητα 

παρακολούθησης προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης στη χώρα σας; 

4) Πόσο σημαντική κρίνετε τη συμβολή της εκπαίδευσης στον έως τώρα βίο σας;  

5) Θεωρείτε ότι η μεταβολή της κατάστασης στη ζωή σας δημιούργησε νέες εκπαιδευτικές 

ανάγκες; Πως αισθάνεστε γι αυτό; 

     4. Επαγγελματικές εμπειρίες  

1) Με ποιό/ά επάγγελμα/τα ασχοληθήκατε στο παρελθόν, εάν ασχοληθήκατε;  

2) Πώς θα περιγράφατε τις σχέσεις σας με τους εργοδότες και τους συναδέρφους σας;  

3) Ποιά είναι η αξία της εργασίας για εσάς; 

4) Εάν σας δοθεί η ευκαιρία να απασχοληθείτε σε μία θέση εργασίας διαφορετική από αυτές 

που κατείχατε έως τώρα, θα το δεχόσασταν; Πως θα βλέπατε τον εαυτό σας σε μία νέα 

θέση εργασίας;  
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      5. Εκπαιδευτικές Ανάγκες  

1) Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε οποιοδήποτε πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων 

για εσάς αυτή τη στιγμή; Έχετε κάποια ενημέρωση για τη διεξαγωγή προγραμμάτων 

κατάλληλων για εσάς; 

2) Θα επιθυμούσατε να συμμετέχετε σε νέα εκπαιδευτικά προγράμματα; 

3) Εάν είχατε το δικαίωμα να επιλέξετε το αντικείμενο στο οποίο θέλετε να εκπαιδευτείτε, 

ποιο θα ήταν αυτό;  

4) Ποιοι είναι οι παράγοντες που κατά τη γνώμη σας συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 

αποτελεσματικού προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων; 

5) Πως θα βλέπατε τον εαυτό σας όντας και πάλι «μαθητής» - «εκπαιδευόμενος»; 

6) Θα θέλατε να παρακολουθήσετε ένα πρόγραμμα που σχετίζεται με το επάγγελμα σας ή 

είναι του ενδιαφέροντος σας;  

7) Πιστεύετε ότι η παρακολούθηση κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα βοηθήσει 

στην προσαρμογή σας στις νέες συνθήκες της ζωής σας; 

8) Θα επηρεάσει την εσωτερική – ψυχολογική σας κατάσταση; Με ποιον τρόπο;  

      6. Κοινωνικές – Οικογενειακές Σχέσεις  

1) Πόσο σημαντική κρίνετε την αξία της οικογένειας στη ζωή σας; Αυτή τη στιγμή τα μέλη 

τα οικογένειας σας διαμένουν μαζί σας; 

2) Δημιουργήσατε καινούριες κοινωνικές σχέσεις τους τελευταίους μήνες που βρίσκεστε 

στην Ελλάδα; 

3) Ποια είναι η σημασία των νέων αυτών σχέσεων για εσάς; 

4) Θεωρείτε ότι οι κοινές εμπειρίες ενδυναμώνουν τις ανθρώπινες σχέσεις; 

5) Πως νοιώθετε για τις εκδηλώσεις αλληλεγγύης των ατόμων των Μ.Κ.Ο, άλλων ατόμων ή 

της ευρύτερης κοινότητας; 

       7. Προσωπική ταυτότητα – Αυτοαντίληψη  

1) Πώς αισθάνεστε όταν σας αποκαλούν πρόσφυγα; 

2) Γνωρίζετε τα δικαιώματα σας ως «πρόσφυγας», σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για 

τα ευρωπαϊκά κράτη – μέλη; 

3) Ποιός είναι για εσάς ο μεγαλύτερος ο φόβος για την τωρινή και μελλοντικής σας 

κατάσταση; Η μεγαλύτερη σας επιθυμία; 

4) Ποιά είναι η εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή για τον εαυτό σας; 

5) Πώς φαντάζεστε τον εαυτό σας στο μέλλον;  
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Γ. Interview guide (in English) 

1. Life – storytelling 

1) Could you narrate the story of your life until you left Syria? You can be referred to any 

facts and experiences that are important for you since your childhood. 

2) How would you describe your life back in Syria? 

3) Could you narrate your experience on your way to Greece? 

4) How did you feel when you realized that you should leave Syria? Have you ever felt 

endangered during the trek? 

5) I would like you to narrate the most important facts and experiences of your life 

concerning your sojourn in Greece. 

 

2. Present State of life 

1) How would you describe your everyday life at the present time? 

2) How do you define “time” during your daily routine? 

3) Do you think that you are appropriately supported in order to accept the new incidence of 

your life? If yes, by whom? 

4) What would you wish for in order to ameliorate / enhance your daily life? 

5) How would you describe your life now? 

 

3. Educational Background 

1) Which are the most important educational experiences in your life? 

2) Do you feel that you didn’t achieve your educational goals? If yes, why? 

3) Have you ever attended any educational or training courses as an adult? Were they job-

related? Are you familiar with the terms “Lifelong learning” or “Adult Education”?  

4) How significant is the contribution of education in your life? 

5) Do you think that the recent changes in your life raised new educational needs? 

6) How do you feel about that? 

 

4. Work Experience 

1) Have you ever been employed? What positions did you occupy? 

2) How would you describe the interaction with your employers and your 

colleagues/coworkers? 

3) How important is employment for you? 

4) If you had the chance to work in a different working field, would you accept it? 

 

5. Educational Needs 

1) Do you have the opportunity/possibility to attend any educational or training course at the 

time being? 

2) Would you like to take part in any new educational courses? 

3) If you had the chance to choose the subject you will be taught, which would that be? 

4) According to your opinion, which are the most important factors for an effective 

educational course for adults? 

5) How would you describe yourself, being again a student? 
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6) Would you like to attend a work-related course or one that is interesting for you? 

7) Do you think that the attendance of any educational course will help you adapt yourself to 

the new incidence of your life? 

8) How would you be affected mentally and emotionally? 

 

6. Social Interaction 

1) How significant is family for you? Do you live with all your family members right now? 

2) Did you make any friends during the past few months? 

3) If yes, how important are these social contacts for you? 

4) Do you think that common life experiences can reinforce human relationships? 

5) Both people working in N.G.Os (Non-Government Organizations) and other sensitized 

people try to support and help you. How does it make you feel? 

 

7. Self-Perception and Identity 

1) How do you feel when somebody calls you “refugee”? 

2) Do you know your rights being a refugee in European land? 

3) Which are your deepest fears and your greatest wish at the time being? 

4) How would you describe yourself now? 

5) Could you imagine yourself in the future? How? 
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Δ. Σύμβολα απομαγνητοφώνησης 

Η απομαγνητοφώνηση και μεταγραφή των συνεντεύξεων έγινε σύμφωνα με τις συμβάσεις 

για την Ανάλυση Συνομιλίας των Jefferson (2004), Shegloff (2007) και Sacks et. al. (1974). 

Τα σύμβολα που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Δήλωση χρονικών σχέσεων και σχέσεων ακολουθίας 

[ 

 

 

] 

Αριστερές αγκύλες: σημείο έναρξης επικάλυψης μεταξύ δύο ή 

περισσότερων εκφωνημάτων (ή τμημάτων τους).  

 

Δεξιές αγκύλες: σημείο ολοκλήρωσης επικάλυψης μεταξύ δύο ή 

περισσότερων εκφωνημάτων (ή τμημάτων τους). 

 

Διευκρίνιση: Σε όσες περιπτώσεις ενδέχεται να δημιουργηθεί σύγχυση 

σχετικά με τη χρονική ακολουθία των επικαλυπτόμενων τμημάτων 

χρησιμοποιούνται διπλές αγκύλες. 

(0.4) 

 

 

(.) 

Οι αριθμοί σε παρενθέσεις δηλώνουν διαστήματα σιωπής, τα οποία 

μετρώνται σε δέκατα του δευτερολέπτου.  

 

Διάστημα σιωπής μικρότερο του μισού δευτερολέπτου. 

= 

 

 

 

== 

Το μονό ίσον χρησιμοποιείται για να δηλώσει την απουσία αισθητής σιωπής 

ανάμεσα σε δύο κομμάτια της ίδιας συνεισφοράς, τη γρήγορη, δηλαδή, 

μετάβαση από τη μία μονάδα κατασκευής συνεισφορών στην επόμενη.  

 

Το διπλό ίσον δύναται να έχει τις εξής σημασίες: 

1. Εάν οι προτάσεις που συνδέονται με το διπλό ίσον καταγράφουν 

εκφωνήματα (ή τμήματα τους) διαφορετικών προσώπων, τότε αυτά 

δηλώνουν τη συγκόλληση των εκφωνημάτων. 

2. Εάν οι προτάσεις που συνδέονται με το διπλό ίσον ανήκουν στο ίδιο 

πρόσωπο, τότε πρόκειται για ένα ενιαίο εκφώνημα, χωρίς διακοπές και 

παύσεις, το οποίο καταγράφεται σε δύο προτάσεις μόνο για λόγους 

καλύτερης απεικόνισης.   

Σύμβολα και συνδυασμοί συμβόλων για τη δήλωση διαφόρων πτυχών εκφοράς λόγου 

: Η άνω και κάτω τελεία χρησιμοποιείται για να δηλώσει επιμήκυνση του 

φθόγγου που προηγείται. Εάν το σύμβολο επαναλαμβάνεται, τότε δηλώνει 

τη μεγαλύτερη έκταση του φθόγγου.   

λέξη Η υπογράμμιση λέξεων χρησιμοποιείται για να δηλώσει οποιασδήποτε 

μορφής έμφασης. Είτε πρόκειται για έμφαση μέσω αύξησης του τόνου της 

φωνής, είτε μέσω του ύψους της φωνής. 

º 

 

 

 

 

ºº 

Το σύμβολο  º χρησιμοποιείται για να δηλώσει την έναρξη χαμηλόφωνης 

εκφοράς του λόγου. Όταν η λήξη της χαμηλόφωνης εκφοράς δεν συμπίπτει 

με το τέλος της πρότασης, τότε υπάρχει επανάληψη του συμβόλου για να 

οριοθετήσει τη χαμηλόφωνη εκφορά. 

 

Το σύμβολο  ºº χρησιμοποιείται για να δηλώσει την πολύ χαμηλόφωνη 

εκφορά του λόγου. 

- Η ενωτική παύλα χρησιμοποιείται για τη δήλωση απότομου «κοψίματος» 

της πορείας του λόγου.  

↑↓ Τα βέλη ως σύμβολα χρησιμοποιούνται για να δείξουν απότομες αλλαγές 

στην επιτονική καμπύλη. Συγκεκριμένα, το ανοδικό βέλος δείχνει την άνοδο 
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της επιτονικής καμπύλης, ενώ το καθοδικό την πτώση της.   

>xxx< 

 

<xxx> 

Τα σύμβολα με τη σειρά «μεγαλύτερο» και «μικρότερο» δηλώνουν ότι το 

τμήμα του λόγου που βρίσκεται μεταξύ τους εκφέρεται πιο γρήγορα από το 

υπόλοιπο μέρος του λόγου. 

 

Τα σύμβολα με τη σειρά «μικρότερο» και «μεγαλύτερο» δηλώνουν ότι το 

τμήμα του λόγου που βρίσκεται μεταξύ τους εκφέρεται πιο αργά από το 

υπόλοιπο μέρος του λόγου. 

h 

 

(h) 

 

.h 

Το σύμβολο h δηλώνει τη δασύτητα που γίνεται αντιληπτή κατά τη διάρκεια 

του λόγου και μπορεί να συνδέεται με την εισπνοή, την εκπνοή, τα γέλιο 

κ.λ.π. 

 

Όταν η δασύτητα εμφανίζεται μέσα σε συγκεκριμένη λέξη, τότε το h 

τοποθετείται σε παρένθεση ώστε να διαχωρίζεται από τα γράμματα της 

λέξης.  

 

Όταν η δασύτητα συνδέεται με την εισπνοή, τότε συμβολίζεται με μία 

τελεία πριν το h.  

Λοιπά σύμβολα καταγραφής του λόγου 

(…) 

 

Οι παρενθέσεις χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν ακατανόητο κομμάτι 

λόγου. Όσες περισσότερες είναι τελείες εντός της παρένθεσης τόσο 

μεγαλύτερη είναι η έκταση του ακατανόητου τμήματος. 

 

(λέξη) 

 

(λέξη)/(λέξη) 

 

((χαμογελά)) 

Όταν στις παρενθέσεις περικλείεται τμήμα του λόγου, αυτό αποτελεί την πιο 

πιθανή εκδοχή του τι ειπώθηκε.  

 

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότερες από μία πιθανές εκδοχές του 

δυσδιάκριτου λόγου, τότε συμβολίζεται με διαδοχικές λέξεις σε παρένθεση 

που χωρίζονται με κάθετο. 

 

Οι διπλές παρενθέσεις εντός των οποίων υπάρχει πλάγια γραφή 

χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν παραγλωσσικά, μεταγλωσσικά ή εξω-

συνομιλιακά σχόλια κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.  

[…] Οι αγκύλες εντός των οποίων υπάρχουν τελείες χρησιμοποιούνται για να 

δηλώσουν τμήμα του λόγου που παραλείπεται. 
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E. Αίτημα προς τη διεύθυνση της Μ.Κ.Ο. Praksis για τη διεξαγωγή έρευνας 
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ΣΤ. Έγκριση από τη διεύθυνση της Μ.Κ.Ο. Praksis για τη διεξαγωγή έρευνας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


